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پیام مقام وزارت تحصیالت عالی
نیروی بشری آموزش دیده و متخصص یکی از عناصر اصلی توسعه سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشورها شمرده می شود.
بدون تردید انکشاف همه جانبه افغانستان عزیز بدون حضور منابع بشری متخصص و متعهد امکان پذیر نخواهد بود .وزارت
تحصیالت عالی افغانستان و نهاد های مربوط آن مسئولیت آموزش و تربیه متخصصین را در رشته ها و عرصه های مختلف
با فراهم آوری امکانات مساعد و مناسب تحصیالت عالی عهده دار می باشد .تحصیالت عالی ستندرد و معیاری وابسته است
به نصاب تحصیلی عالی ،بروز و جامع که مبتنی بر نیازمندی محصالن درجامعه ،منطقه و جهان و با معیار های قبول شده
ملی و بین المللی تنظیم گردیده باشد .وزارت تحصیالت عالی افغانستان به منظور تحقق این امر مهم با وجود چالش های
فراوان ،گام های مؤثر و مفیدی را در جهت معیاری ساختن نظام تحصیلی کشور برداشته است .ما کامالً باورمند هستیم
که مردم افغانستان شایسته تحص یالت عالی با کیفیت اند که از اعتبار جهانی برخوردار بوده و پاسخگوی نیاز های اساسی
بازار کار افغانستان باشد .برای نیل به این اهداف واال داشتن نصاب درسی هماهنگ با معیارهای جهانی ،افغانستان شمول
و کاربردی امر حتمی و الزامی است.
در پالن استراتژیک ملی وزارت تحصیالت عالی ،تدوین نصاب تحصیلی معیاری برای تمام رشته های تحصیلی به عنوان
یکی از اهداف اصلی مطمح نظر بوده و به همین جهت به کمیسیون ملی نصاب تحصیلی وظیفه سپرده شد تا در این مورد
رهنمودی را تدوین نموده و در روشنائی آن روند انکشاف و بازنگری نصاب تمامی رشته های تحصیلی کشور راآغاز نماید.
خوشبختانه پروسه انکشاف و بازنگری نصاب های تحصیلی حدود دو سال قبل در تمام رشته ها از مرحله نیاز سنجی از
سطح دیپارتمت ها ،پوهنحُی ها و پوهنتون ها ،مستفیدان از نهاد های دولتی و خصوصی آغاز و همچنان مدل های متعددی
سایر کشورها نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.و نصاب های یک تعداد رشته ها تکمیل و به منصه تطبیق قرار گرفت.
اینک مسرت داریم که در تداوم این پروسه ،انکشاف و بازنگری نصاب های تحصیلی رشته های مختلف انجنیری پوهنتون
های کشور؛ مبتنی بر رهنمود جدید ،با همت و همکاری همه جانبه مسئولین و اعضای کادر علمی پوهنحُی های انجنیری
پوهنتون های دولتی و خصوصی کشور تحت نظر کمیسیون ملی نصاب تحصیلی تکمیل و آماده تطبیق گردیده است .ما
شاهد تالش های مستمر ،صادقانه و تخصصی همکاران خویش در نهادهای تحصیلی کشور ،در تمامی مراحل از جمله
مرحله نیاز سنجی ،بررسی های مسلکی کمیته های تخصصی و برگزاری کلستر های متعدد تدوین نصاب درسی ،مرحله
تدقیق و مرحله نهایی سازی در هر یک از رشته های فوق الذکر بودیم و اقدامات صورت گرفته را که با کیفیت و معیارهای
عالی به انجام رسیده است ،تحسین و تقدیر می کنیم.
اکنون با افتخار نصاب های بازنگری شده بیست رشته مختلف انجنیری نهایی شده در وزارت تحصیالت عالی افغانستان را
جهت تطبیق در تمام پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی که این رشته ها را دارند تقدیم جامعه
علمی خویش می نماییم .امید داریم با تطبیق نصاب های جدید بسا از خالها و کاستی های قبلی رفع گردیده ،ارائه خدمات
تحصیالت با کیفت بهتر و بازدهی مؤثر تر صورت گیرد.
در پایان از تمامی تهیه کنندگان نصاب های تحصیلی رشته های انجنیری ،به خصوص از همکاران گرامی در وزارت
تحصیالت عالی ،اعضای کمیسیون ملی نصاب ،استادان پر تالش شامل در این پروسه ،رؤسای پوهنځی ها و آمرین
دیپارتمنت های مربوطه ،کمال قدردانی و سپاس گزاری را می نمایم و برای شان موفقیت های مزید در عرصه خدمت به
جامعه اکادمیک کشور را تمنا دارم.
پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالتواب باالکرزی
معین علمی و سرپرست وزارت تحصیالت عالی

د

برنامه ملی باز نگری وانکشاف نصاب های تحصیلی
نصاب تحصیلی از عناصر مهم و کلیدی برنامه های علمی در وزارت تحصیالت عالی است .تطبیق نصاب تحصیلی معیاری
منحیث نقشه راه برای محصالن و تربیه نیروی بشری کشور ،از یک سو باعث بهبود کیفیت تدریس و آموزش در نهاد های
تحصیلی گردیده و از سوی دیگر فارغان با دانش و شایسته طبق نیاز بازار کار را به جامعه تقدیم میکند .از همین رو،
وزارت تحصیالت عالی به عنوان اساسی ترین نهاد تنظیم کنندۀ امور تحصیالت عالی در کشور ،روند بازنگری و انکشاف
نصاب های تحصیلی پوهنتون های کشور با اهداف تنظیم آن مطابق به نیاز بازار کار ،ضرورت استخدام کنندگان با رعایت
معیار های پذیرفته شده جهانی در هر رشته تحصیلی را با شعار "ملت واحد -نصاب تحصیلی واحد" در تمامی پوهنتون
ها و موسسات تحصیالت عالی از سطح دیپارتمنت ،پوهنځی ،پوهنتون تا وزارت تحصیالت عالی ،آغاز نموده و قرار است
یکصد و شصت و پنج رشته مختلف فارغ ده دوره لیسانس موجود در کشور تحت پوشش این برنامه قرار گیرند.
روند انکشاف نصاب با مرحله نیاز سنجی اغاز گردید که در آن به منظور تشخیص نیاز بازار کار ،اعضای کادر علمی موسسات
تحصیالت عالی اعم از دولتی و خصوصی با ادارات ذیدخل ،نخبه ها و مراجع استخدام کننده نشست های مشورتی را دایر
نموده و بعد از جمع آوری نظریات آنها ،آنرا به عنوان مواد کار در کلسترهای تخصصی رشته توسط متخصصین نصاب
سازمورد تحلیل و تجزیه قرار داده و در تنظیم نصاب های تحصیلی جدید از آن استفاده صورت گرفته است.
کلستر بازنگری نصاب های تحصیلی عبارت از گروپی از افراد متخصص ،مجرب و ذیدخل در رشته مربوطه اعم از استادان
صاحب نظر پوهنتونهای دولتی و خصوصی ،نمایندگان استخدام کنندگان (دولتی و خصوصی)  ،متخصصین ورزیده از
پوهنتونهای خارجی ،نماینده فارغ التحصیالن سالهای اخیر و نماینده کمیسیون ملی نصاب وزارت تحصیالت عالی اند که
بعد از مرور سایر نصاب های موجود و ریفرنس های بین المللی نیازسنجی ها را کار شناسی نموده و در چندین مرحله
نصاب ها را انکشاف میدهند.
در بازنگری نصاب های تحصیلی که براساس اهداف آموزشی هر رشته نصاب ترتیب شده و برای هر مضمون و درس اهداف
آموزشی تعریف شده که با اهداف آموزشی رشته مطابقت دارد ،بر عالوه سایر نصاب های رایج در کشور ،ریفرنس های معتبر
رشته های مشابه در دیگر کشور ها نیز مورد مطالعه قرار گرفته و از آن ها استفاده شده است .توجه به مهارت ها و توانایی
های محصالن مانند ،مهارت استفاده از تکنالوژی معلوماتی ،طرز تفکر انتقادی یا) ، (Critical thinkingتوجه به کار
عملی) ، (Internshipمهارت محاوره و ارتباطات ،بلدیت با کار گروپی و روحیه همکاری  ،تقویه خالقیت و نو آوری ،
مهارت های حل مشکل ،مهارت های آموزش مادام العمر) ، (Life Time Learnerآگاهی از کلتور های متفاوت جهانی ،
تقویه حس وطن دوستی و روحیه اسالمی و عالوه بر آن به معیارهای که توسط سازمان یونسکو به عنوان مهارت های قرن
بیست و یکم تعریف گردیده نیز پرداخته شده و رعایت گردیده است.
برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی به همکاری کمیسیون ملی نصاب تحصیلی توسط ریاست انکشاف برنامه های
علمی وزارت تحصیالت عالی تطبیق میگردد .جا دارد که از همکاری اعضای محترم کمیسیون ملی نصاب و سایر اعضای
ذیدخل برنامه که با زحمات خستگی نا پذیر خویش در اکمال این برنامه ملی سهم داشته اند ،اظهار سپاس و قدر دانی
نماییم.
پوهنمل خواجه زبیر صدیقی
رئیس انکشاف برنامه های علمی
ه

پس منظر بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی
وزارت تحصیالت عالی بازنگری و معیاری سازی نصاب های تحصیلی را یکی از اولویت های کاری خویش دانسته و در
راستای آن برنامه بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی را طرح و تنظیم نموده است .بر اساس طرح فوق کمیسیون ملی
نصاب تحصیلی؛ با در نظر داشت تعدد رشته ها ،برنامه بازنگری را در مجموع  ۳۴کلستر اصلی و  ۱۶۴کلستر فرعی راه
اندازی نمود .مبتنی بر پالن عملیاتی بازنگری نصاب هر رشته با حضور روسای فاکولته ها و اعضای کادر علمی همان رشته،
ذینفع ها ،متخصصین و مسئولین امور ذیربط صورت گرفته است .در همین راستا ما شاهد تدویر کلستر رشته های مختلف
جهت بازنگری ،انکشاف و بروز سازی نصاب تحصیلی کشور یکی بعد دیگری تحت شعار ملت واحد-نصاب تحصیلی واحد
هستیم .همچنان درنظر است تا نصاب های تحصیلی جدید بر اساس الیحه سیستم کریدت وزارت تحصیالت عالی تدوین
گردد ،زیرا دراین سیستم واحدهای درسی برای تکمیل هر یک از دوره های تحصیلی معین میباشد .مضامین به کتگوری
های اساسی ،حتمی-تخصصی ،پوهنتون شمول و اختیاری و کار عملی و مونوگراف دسته بندی گردیده ،حد اقل و حد اکثر
کریدت و یا واحد درسی در مطابقت به الیحۀ سیستم کریدت ،برای هر سمستر مشخص شده است .برای تعیین و تسلسل
مضامین در د ورۀ تحصیلی ،پیش نیاز بودن یک مضمون برای مضمون دیگر مورد توجه قرار گرفته است.در کل وزارت
تحصیالت عالی برنامه بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی را به منظور برآورده ساختن اهداف ذیل انجام میدهد:


عیار سازی نصاب های تحصیلی در مطابقت با معیار های ملی و بین المللی.



به روز رسانی نصاب های تحصیلی با توجه به تحوالت شگرف ساینس و تکنالوژی در مطابقت به نیاز بازار کار .

در تمام کلستر های بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی رشته های مختلف ،تحقق اهداف ذیل مطمح نظر است:
 بازنگری مضامین بر اساس تعداد کریدیت و محتوای مضمون؛
 نیاز سنجی جهت حذف و اضافه نمودن مضامین بر اساس اولویت بندی نیاز های همان رشته؛
 ارزیابی مضامین پیش نیاز(مضامین اساسی ،حتمی-تخصصی و اختیاری)؛
 تطبیق اهداف آموزشی رشته با شیوه ها و مدل های جدید ( )OBE, SCLآموزش مبتنی بر نتایج و شاگرد
محوری؛





همسان سازی نام مضامین ،تعداد کریدت ها و کود گذاری مضامین؛
مشخص نمودن نتایج متوقعه از کریکولم درسی و مطابقت آن با نتایج متوقعه رشته؛
تغییرات ،تعدیالت و تعویض نام مضامین به اساس پیشنهاد اعضای کلستر ها با استفاده از مآخذ معتبر کشور
های منطقه و جهان؛
ازدیاد ،ح ذف و ادغام مضامین مطابق نیاز محصالن کشور ،معیاری و همسان سازی کریکولم درسی با کشورهای
منطقه و جهان و نیاز بازار کار.

و

پیشگفتار
ارائه آموزش های معیاری در حوزه رشته های انجنیری و تربیه نیروهای متخصص در بخشهای مختلف رسالت مهمی
است که پوهنحَیهای انجنیری به عنوان نهاد های تحصیالت عالی انجنیری عهده دار هستند .باورمند هستیم زمانی
نهادهای علمی میتوانند در اجرای رسالت خویش موفق باشند که عالوه بر ارائه آموزش های نظری به ارتقأ مهارت های
عملی محصالن و اصالح نصاب درسی به منظور فراهم آوری فرصت های شغلی بیشتر برای فارغ التحصیالن بیش از
پیش عطف توجه نمایند .نصاب تحصیلی ( )Curriculumیک رکن اساسی در تحصیالت عالی هر کشور است .زیرا
نصاب تحصیلی در واقع بیوگرافی (شناسنامه) مشخصات و خصوصیات هر مضمون (کورس) بوده که به منزله رهنمود
فشرده و جامع برای موضوعاتی که قرار است تغیر در فهم ،سلوک و مهارت مسلکی محصالن و دانشجویان به شکل
مطلوب مطابق به اهداف مطروحه فراهم سازد ،می باشد.
در سطح هر یک از پوهنتون ها ،پوهنحی ها و دیپارتمنت ها ،کمیته های نصاب تحصیلی وظیفه دارند تا نصاب تحصیلی
را که در سال های گذشته تدریس می گردید مورد ارزیابی ،بازنگری و انکشاف قرار داده ،مطابق نیاز جامعه ،بازار کار،
پیشرفت تکنالوجی ،آخرین دستاوردهای علمی و بالخره مطابق به استندرد ها و معیار های محلی ،ملی و جهانی عیار
سازند .تاکید اجماع ملی که در ماه حوت سال  ۱۳۹۶در کابل در خصوص معیاری سازی نصاب های تحصیلی افغانستان
برگذار گردیده بود؛ نیز روی همین موارد بود.
کمیته های بازنگری نصاب در سطح پوهنحُی ها و پوهنتون ها با تدوین و توزیع پرسشنامه از اعضای کادر علمی ،فارغ
التحصیالن ،محصالن بر حال و استخدام کننده های دولتی و خصوصی در زمینه نقاط ضعف ،قوت ،فرصت ها و چالش های
موجود در نصاب های درسی رشته های مختلف خواهان معلومات گردیدند .نتیجه تجزیه و تحلیل این پرسشنامه ها و
مصاحبه ها در هرشته نقاط ضف و قوت را مشخص و فرصت ها و چالش های موجود را انعکاس داد .بر هیمن مبنی برای
اصالح و بازنگری نصاب تحصیلی پالن های عملیاتی طرح و اولویت ها مشخص گردید.
در پوهنحی های انجنیری و کار بازنگری ،توحید و معیاری سازی نصاب درسی باالی  ۲۰رشته های مختلف انجیری
منجمله رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز آغاز گردید .باید عالوه نمود که در این روند نصاب های تحصیلی تمام
فاکولته های انجنیری دولتی و خصوصی در سطح وزارت تحصیالت عالی مورد بازنگری و انکشاف قرار گرفت .بعد از بیش
از یک سال کار تخصصی و تدویر سه ورکشاپ در رابطه به بازنگری نصاب تحصیلی واحد در سطح ملی ،مطالعه نیاز مندی
های بازار کار و بررسی الگوهای مختلف از سایر کشور ها؛ تدوین نصاب واحد معیاری در سطح ملی به انجام رسید.
انتظار میرود با تطبیق نصاب های جدید ،دانش آموخته های رشته های مورد نظر با دانش عمیق تر ،مهارت های بیشتر،
نگرش مسئولیت پذیری و تعهد مسلط شوند ،ط وریکه بتوانند با سهولت های بهتری وارد عرصه کار گردیده ،خدمات با
کیفت و تخصصی را به جامعه انجام دهند .یقین داریم این دانش آموخته ها دارای مهارت مسلکی باال ،آشنایی با کمپیوتر
و انترنت مسلط به زبان های بین المللی ،اعتماد به نفس ،صداقت ،توانمند به انجام تحلیل و تجزیه علمی مسایل اجتماعی
می باشند.
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مـقـدمـه
ساختار ،محتوا و بازدهی نصاب درسی در نظام تحصیالت عالی یک کشور اگر بر اساس معیار های علمی و بین المللی
باشد؛ عامل توسعه همه جانبه جامعه و پدید آورنده افق های روشن برای نسل های بعدی میگردد .برای رسیدن به این
اهداف ،بازنگری و تجدید نظر به صورت مستمر در نصاب های درسی به عنوان یک عنصری تاثیر گذار و سودمند ،پذیرفته
شده است .چنانچه بازنگری نصاب درسی در پوهنتون ها و نهاد های تحصیالت عالی در سطح جهان امر مهم و مداوم
شمرده می شود .پرداختن به مشکالت جامعه و ارائه راهکار های عملی برای رفع آن ها بدون داشتن نصاب تحصیلی به روز
شده و معیاری امکان پذیر نمی باشد .تالش های دوامدار مسئولین محترم نظام تحصیالت عالی افغانستان ،از سطح
دیپارتمنت ها تا مقام وزارت تحصیالت عالی نیز بر این اصل مهم استوار است که نقشه راه تحصیالت عالی؛ داشتن کریکولوم
معیاری در تمامی رشته ها است.
تیم های تخصصی تدوین ،تدقیق و نهایی سازی نصاب رشته های انجنیری” پوهنتون های دولتی و خصوصی کشور افتخار
دارند که در پرتو قوانین و پالیسی های وزارت محترم تحصیالت عالی ،تحت نظر ریاست محترم انکشاف برنامه های علمی،
مبتنی بر استراتیژی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی مربوطه خویش و به حمایت مالی و تخنیکی مؤسسه محترم
بنیاد آسیا؛ برنامه بازنگری اصالحی و توسعوی نصاب درسی رشته های انجنیری” را از زمستان  ۱۳۹۶در سطح دیپارتمنت
ها و فاکولته های انجنیری صنایع کیمیاوی و دیگر رشته های انجنیری آغاز نمودند .این تالش ها الی زمستان ۱۳۹۷هـ.ش
ادامه یافت .استادان پوهنتون های دولتی و خصوصی مرکز و والیات در قالب کمیته های تخصصی بازنگری نصاب درسی
رشته های انجنیری و کلسترهای هفت گانه؛ نصاب درسی رشته ها را بازنگری کامل نمودند .نسخه جدید آن ها را مشتمل
بر نصاب درسی جداگانه برای هر رشته به شمول مفرد ات و پالیسی کورس های درسی برای هر مضمون ،نهایی ساخته و
به مقام وزارت تحصیالت عالی و مجموعه اکادمیک انجنیری افغانستان تقدیم نمودند.
به منظور توحید و بازنگری نصاب درسی رشته های انجنیری اقدامات اولیه بنا بر نیاز جامعه ،هدایت مقامات ذیصالح و
همکاری تخنیکی دفتر مؤسسه بنیاد آسیا از زمستان سال  ۱۳۹۶و زمستان  ۱۳۹۷در سطح دیپارتمنت های پوهنتون ها
مختلف به خصوص پوهنتون کابل ،پوهنتون پولی تخنیک و پوهنتون های زون ها آغاز گردید .در این مرحله نیاز سنجی
از محصالن ،اعضای کادر علمی ،ذینفع های محلی ،ملی و بین المللی از طریق توزیع پرسشنامه ها ،انجام مصاحبه ها و
تدویر ورکشاپ ها انجام یافت .همچنان به هدف بهره گیری از تجربیات سایر کشورها؛ مطالعه نصاب های درسی برخی
پوهنتون های معتبر کشورهای منطقه و جهان (شامل پوهنتون ها از کشورهای؛ مصر ،ایران ،پاکستان ،مالیزیا ،اندونیزیا،
ایاالت متحده ،عربستان سعودی ،ترکیه ،عراق و هندوستان) نیز صورت گرفت .همچنان از تجربیات برخی از متخصصین
اصالح نصاب درسی خارجی و داخلی که در زمینه انکشاف تحصیالت عالی افغانستان به خصوص رشته های مورد نظر،
دارای تجربه و تخصص بودند ،استفاده بهینه صورت گرفت.
در قدم بعدی ،کمیته های تخصصی بازنگری نصاب درسی رشته های انجنیری با اشتراک برخی اعضای مجرب کادر علمی
پوهنتون های خصوصی و دولتی ،نمایندگان کمیته ملی بازنگری نصاب و تعدادی از نمایندگان ذینفع ها و مؤسسات همکار
در سطح وزارت تحصیالت عالی تدویر یافت .این کمیته گزارش های اولیه واصله و کریکولوم های درسی از پوهنتون های
مختلف مطالعه و بررسی نمود .همچنان اعضای کمیته های مذکور نصاب های درسی رشته های مورد نظر را در برخی
پوهنتون های کشورهای را که قبال نام برده شد ،نیز از نظر گذراندند .در اخیر کمیته های مذکور مسوده توحید شده و
معیار ی نصاب درسی رشته انجنیری را تدوین و جهت بررسی به کلسترهای رشته های متذکره ارائه نمودند.
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مسوده نصاب درسی رشته انجنیری درهفت کلستر جداگانه و در فاصله زمانی بیشتر از شش ماه  ،بررسی گردید .در هریک
از کلسترها با درنظرداشت نیاز و مبرمیت موضوع بین ۴۸الی  ۹۸تن از اعضای کادر علمی پوهنتون های مختلف دولتی و
خصوصی از سطح مرکز و والیات در سالون کنفرانس های وزارت تحصیالت عالی اشتراک نمودند .همچنان در این کلستر
ها نمایندگان با صالحیت وزارت ها و نهاد های وزارت شهرسازی ،وزارت انکشاف دهات ،وزارت فواید عامه ،شاروالی کابل،
اتحادیه انجنیری ها و سایر موسسات و نهاد های همکار نیز فعاالنه اشتراک نمودند .در پایان و بعد از چندین نوبت بازنگری
و اصالح مجدد؛ نصاب درسی رشته های انجنیری مشتمل بر مضامین ،کریدیت ها ،مفردات و پالیسی کورس های جداگانه
برای هر مضمون توحید و نهایی گردید.
کاستی ها و تناقضاتی همچون؛ موجودیت نصاب های متعدد در سطح پوهنتون های مختلف ،تداخل بین رشته ها ،تداخل
بین محتوای مضامین ،عدم موجودیت کود نمبر واحد و ملی ،عدم توجه به مهارت های عملی و کاربردی دانش آموختگان،
عدم تعریف درست از مواد الیحه سیستم کریدیت تحصیالت عالی ،عدم موجودیت منابع همسان و معیاری در سطح ملی،
عدم موجودیت تناسب بین تعداد کریدیت ها ،عدم تعریف دقیق از نوع مضمون ،تفاوت فاحش در رویکرد تطبیق الیحه
کریدیت به ارتباط نصاب درسی و غیره موارد؛ در نصاب های درسی قبلی رشته های مورد نظر به استناد اسناد و شواهد
گردآوری شده وجود داشت که کوشش گردید در نصاب جدید رفع گردد .تفکیک کامل انجنیری یکی دیگر از دستاوردهای
مهمی بود که برای اولین بار در نصاب تحصیلی سراسری کشور انجام شد.
در نتیجه تغییر اساسی  ۶۰فیصد در مضامین و مفردات رشته انجنیری به خصوص در دیپارتمنت انجنیری صنایع کیمیاوی
نفت و گاز تغییر و اصالح اساسی بیشتر از  ۴۰فیصد مضامین و مفردات صورت گرفت .با توجه به اقدامات صورت گرفته و
نیاز به افزایش حس تعهد به ارزش های اسالمی و ملی؛ نصاب تحصیلی رشته های مورد نظر با داشتن شاخصه های ذیل
نهایی گردید:
نصاب واحد معیاری ملی که در سطح تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی کشور قابل تطبیق باشد ،تعریف کامل از هر
مضمون که شامل عنوان ،نوع ،تعداد کریدیت ،صنف و سمستری که تدریس می شود ،معرفی منابع اصلی و منابع ممد
درسی برای هر مضمون ،تعریف کامل اهداف رشتوی و مطابقت آن با اهداف اختصاصی هر مضمون ،تدوین پالیسی کورس
های درسی مشخص و قابل اجرا ،معرفی روش های تدریس مطابق ایجابات هر مضمون ،تعریف مسئولیت های اکادمیک و
اخالقی استاد و محصل و با رویکرد افزایش ظرفیت های مسلکی ،تحقیقاتی و عملی محصالن میباشد.
شماره

نام رشته های فارغده پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی
دری

پشتو

English

انجنیری صنایع کیمیاوی

د نفتو او غازاتو د کیمیاوی

نفت و گاز

صنایعو انجنیری

Petrochemical & Gas
Industrial Engineering

2

انجنیری صنایع غیر عضوی

دغیرعضوی صنایعو انجنیری

3

انجنیری برق

د برشنا انجنیری

4

انجنیری مواد غذایی

دغذایی موادو انجنیری

1

2

Inorganic Industrial
Engineering
Electrıcal Power
Engıneerıng
Food Materials
Engineering
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امید است تالش های صورت گرفته بخشی بزرگی از چالش ها و مشکالت موجود در این زمینه را پایان داده و زمینه
تحصیل بهتر را برای فرزندان این مرز و بوم در رشته های نامبرده شده فراهم سازد.
در اخیر از مسئولین محترم وزارت تحصیالت عالی ،اعضای کمیته های تخصصی بازنگری نصاب و اشتراک کنندگان کلستر
های هفت گانه که با سعی و پشت کار موجب موفقیت این پروسه گردیدند ،اظهار سپاس و امتنان می نماییم.

دیدگاه )(Vision
پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی در نظر دارد تا در آینده نزدیک از طریق تدریس به شیوه محصل محوری  ،تحقیق
با کیفیت و ارایه خدمات موثر منحیث یکی از پوهنحی های معتبر و ستندرد درکشور ومنطقه شناخته شود .دیپارتمنت
انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز از جمله یکی از دیپارتمنت های اساسی این پوهنحی بوده که دارای دیدگاه ذیل
میباشد .دیپارتمنت انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز در نظر دارد تا به اسرع وقت به یک دیپارتمنت با کیفیت عالی،
متعهد بر تدریس و تحقیق با کیفیت پیشرفته علمی که جوابگوی نیازمندی های رشد و انکشاف کشور باشد ،مبدل گردد.

رسالت ()Mission
پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی زمینه تحصیل با کیفیت و مناسب را درعرصه های تولیدی و تکنالوژیکی برای جوانان
کشور فراهم می سازد تا آن ها با کسب دانش تخصصی و مهارت های تخنیکی در عرصه های انجنیری صنایع کیمیاوی
نفت و گاز ،انجنیری صنایع غیر عضوی ،انج نیری موادغذایی و انجنیری برق منحیث انجنیران جوان مصدر خدمت ارزنده
و مفید به کشور گردند .دیپارتمنت انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز دارای رسالت ذیل میباشد.
رسالت دیپارتمنت انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز عبارت از فراهم آوری دسترسی به تحصیالت عالی با کیفیت در
عرصه انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز برای تمام کسانیکه واجد شرایط عملی و اکادمیک اند ،میباشد.

ارزش ها )( Values
با توجه به اصول حاکم برجامعه ،حفظ منافع علیای کشور ،تحکیم وحدت ملی ،تعهد به ارتقای کمی وکیفی آموزش علمی
وکاربردی دانش علوم انجنیری ،بکارگیری استندردهای پذیرفته شده ملی وبین المللی درمحیط اکادمیک ،تعمیم مسوولیت
پذیری ،ارزش های اساسی ذیل مطمح نظر قرارگرفته است:


باورواحترام به ارزش های اسالمی وملی.



تقویت روحیه وحدت ملی  ،همکرایی وتحکیم ثبات سیاسی.



احترام به کرامت انسانی  ،تعمیم عدالت  ،برابری وقانونیت.



تحصیالت عالی با کیفیت ومعیاری متناسب به نیاز جامعه وبازارکار.



اصل مسوولیت پذیری وقانونگرایی.



اداره سالم  ،موثر وکارآمد.
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اهداف آموزشی )( Learning Objectives
چون انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز تمام انواع صنایع تصفیه نفت و گاز و پتروکیمیاوی و محصوالت آن را دربرمیگیرد
که همه آنها ازجمله ضروریات اولیه یک زندگی مرفه افراد جامعه ما می باشد ،که این نیازمندی ها را با داشتن انجنیران
ورزیده صنایع تصفیه نفت و گاز و پتروکیمیاوی به سویه ملی و بین المللی میتوان مرفوع ساخت  .تربیه نیروی کاری و
متخصص برای احراز جایگاه فوق با آموزش با کیفیت رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز امکان پذیر است.
هدف رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز دردوره لسانس آموزش وبلند بردن سطح دانش صنایع تصفیه نفت و گاز
و پتروکیمیاوی ومها رت مسلکی محصالن وتربیه نیروی متخصص ومتعهد برای رفع نیاز مندی های صنایع تصفیه نفت و
گاز و پتروکیمیاوی بوده که اهداف ذیل را پیگیری میکند:


تربیه کادرهای جوان با دانش مسلکی انجنیری با کیفیت ومعیاری.



پرورش کادر ها با روحیه وطن دوستی واخالق نیکو.



توسعه کاربرد متداوم روش های جدید تدریس.



فراهم آوری فضای مناسب اجتماعی واخالقی وجلوگیری ازتمام تعصبات درمحیط اکادمیک.



بازنگری ومعاصرسازی متداوم کریکولم های درسی.



تربیه انجنیران برای فابریکات موجود درکشوراعم ازبخش های سکتوردولتی وشخصی.



ارتقای ظرفیت کارمندان موسسات تولید ی کشور طبق برنامه طرح شده .



ارتقای ظرفیت استادان موسسات تحصیلی کشور درعرصه انجنیری صنایع تصفیه نفت و گاز و
پتروکیمیاوی ازطریق ایجاد توامیت ها وهمکاری متقابل.



فراهم ساختن زمینه های کسب درجه ها ی تحصیلی ماستری ودوکتورا برای افراد جامعه.



تجدید نصاب های تحصیلی موجود طبق نیازمندی جامعه.

نتایج متوقعه( )Expect ed Out comes


شناخت مبانی تولیدات تکنالوژیکی تصفیه نفت و گاز و پتروکیمیاوی.



کسب مهارت های الزم درعرصه طرح دیزاین دستگاه های تکنالوژیکی صنایع تصفیه نفت و گاز و پتروکیمیاوی.



کسب دانش و مهارت ها برای انجام تحقیقات علمی و تکنالوژیکی.



انکشاف مهارت ها در ساحه مدیریت و اداره دستگاه ها و شعبات تولیدی.



انکشاف مهارت ها در عرصه استفاده موثر از منابع طبیعی،انرژی ومواد قابل تجدید برای انکشاف اقتصاد ملی
کشور.



کسب دانش و مهارت های الزم در عرصه تصفیه نفت و گاز و پتروکیمیاوی و تولید محصوالت نهایی از آنها چون
 ،بنزین  ،دیزل  ،تیل خاک  ،روغنیات  ،مورد مواد شستشو کننده  ،رنگهای مصنوعی  ،پولیمیر ها ،محصوالت
عضوی آکسیجن دار ،کلورین دار ،نایتروجن دار و دیگر مواد عضوی مورد ضرورت درعرصه های صنایع و زندگی
روزمره انسان ها می باشد.



آشنایی با نورم و استندر های تخنیکی دستگاه های تولیدی  ،موثریت اقتصادی دستگاه ها ،ارتقای کیفیت
محصوالت وغیره.
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معرفـی مختـصر پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی
پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی جز مت شکله ساختار اداری و اکادمیک پوهنتون پولی تخنیک کابل بوده که
نقش عمده را در بازسازی کشور با تقدیم انجنیران جوان در عرصه صنایع کیمیاوی نفت و گاز ایفا می نماید .این پوهنځی
با تا سیس دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی در برج سنبله ۱۳۵۰هجری شم سی ا ساس گذاری و در سال ۱۳۵۱هجری
شــمســی اولین دوره فارغ التحصــیالن خویش را به تعداد  ۱۳تن بعد از دفاع موفقانه پروژه های دیپلوم جهت خدمت به
جامعه تقدیم نمود .از همان ســال به بعد تا کنون از رشــته متذکره طی  ۳۵دوره به تعداد  ۸۳۰نفر به ســویه لیســانس و
ماستر فارغ گردیده اند.
با رشد صنایع کیمیاوی در کشور و ضرورت به تربیه کادر ها در عرصه های مختلف انجنیری صنایع کیمیاوی  ،دیپارتمنت
متذکره در سال  ۱۳۸۸با اخذ منظوری از مقام محترم وزارت تحصیالت عالی به پوهنځی ارتقا نمود.
نظر به ساختار فعلی پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی دارای  ۶دیپارتمنت بوده که  ۲دیپارتمنت آن عمومی (کیمیا و
انجنیری کیمیاوی) و  ۴دیپارتمنت (انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز ،انجنیری صنایع کیمیاوی غیرعضوی،انجنیری
موادغذایی و تکنالوژی پروسس فلزات) فارغ دهنده می باشند.
پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی دارای تعمیر مستقل نبوده ،قرار است طبق پالن استراتیژیک پوهنتون پولی تخنیک
کابل تعمیر این پوهنځی در سال  ۱۳۹۲تهداب گذاری گردید .اکنون دروس تمام گروپ های آن در  5اطاق لکچر و ۱۰
اطاق البراتوار به پیش برده می شود.
با تکمیل تعمیر جدید نیازمندی های این پوهنځی از ناحیه اطاق ها درسی مرفوع خواهد شد .باید گفت که پوهنځی
انجنیری صنایع کیمیاوی دارای مدیریت عمومی تدریسی بوده که دو مدیریت (مدیریت اجرائیه و مدیریت کتابخانه) در
چوکات آن فعالیت می نماید .تعداد استادان این پوهنځی فعال  ۲۸تن می باشد .سالیان متمادی در دیپارتمنت انجنیری
صنایع کیمیاوی نفت و گاز و پوهنځی صنایع کیمیاوی استادان زیاد داخلی و خارجی فعالیت نموده اند.

نـیـاز سـنـجـی
هیئت رهبری و کمیته کاری نصاب پوهنحی های انجنیری پوهنتون های دولتی برنامه بازنگری و انکشاف کریکولم
پوهنحی انجنیری را در مدت یک سال گذشته تدوین و اجرا نمود ه است .برنامه بازنگری و انکشاف کریکولم پوهنحی
های انجنیری طی دو فعالیت عمده و اساسی انجام داده شد:
 -1راه اندازی برنامه نیاز سنجی با تدوین و توزیع پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل داده ها.
 -2برگزاری فعالیت های گروهی در قالب ورکشاپ ها و تجزیه و تحلیل داده ها.
برنامه نیازسنجی به هدف بررسی میزان مطابقت کریکولم موجود پوهنحی های انجنیری با پیشنهادات و
نیازمندی های ذی نفعان اعم از مفید بودن و کاربردی بودن مضامین ،بروز بودن و معیاری بودن مفردات ،بومی بودن
و معیاری بودن منابع درسی ،شناسایی نکات ضعف و قوت کریکولم تحصیلی پوهنحی انجنیری و همخوانی نصاب ها
با معیار های بین المللی ،راه اندازی گردیده بود .فعالیت های گروهی و تجزیه و تحلیل داده های آن به هدف سنجش
نیاز های اساسی بازار کار و فراهم آوری فرصت های شغلی بیشتر برای فارغ التحصیالن رشته های انجنیری تدویر
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گردید .در بخش نخست داده های حاصل از پرسشنامه ها و در بخش دوم داده های حاصل از فعالیت های گروهی
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
اجراآت زیر به منظور تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها صورت گرفته است:
 -1ترتیب تیم کاری در قالب کمیته نصاب هر پوهنحی :به اساس جلسه کمیته نصاب پوهنحی های انجنیری این تیم
کاری با معرفی یک نماینده از سوی دیپارتمنت های چهارگانه و آمریت کمیته نصاب پوهنحی تشکیل گردید.
 -2شناسایی ذینفعان :پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی با ذینفعان متعددی چه در داخل و چه در خارج در تعامل
میباشد که هر یک میتوانند بر پوهنحی اثر گذاشته و یا از پوهنحی اثر پذیر باشند .هر یک از ذینفعان نیاز ها و
انتظار های قابل توجهی دارند که پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی در راستای بازنگری کریکولم آن ها را میبایست
در نظر گیرد .ذینفعان پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی قرار ذیل اند:


دیپارتمنت ها  :دیپارتمنت های مختلف پوهنتون های دولتی و خصوصی از ذینفعان اثر گذار اند .پیشنهاد بازنگری
کریکولم ،تنظیم مفردات و تعین روش تدریس از صالحیت های دیپارتمنت ها است که در چگونکی ارائه خدمات
آموزشی بسیار تاثیر دارد.



ارگان های دولتی :از آنجا که یکی از رسالت های دیپارتمنت انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز تربیه کادر های
تخصصی در عرصه های مختلف صنایع کیمیاوی است این گروه بازار کار مستقیم برای محصالن رشته انحنیری
صنایع کیمیاوی را تشکیل میدهد ،پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی در راستای تدوین کریکولم پیشنهادات
این نهاد ها که شامل وزارت محترم معدن  ،آب و برق ،اتحادیه انجنیران ،اداراه ملی نورم و استندرد و اداره ملی
نفت و گاز مایع را در نظر گرفته تا محصالن عالوه بر فراگیری آموزش های اساسی انجنیری  ،آموزش های
کاربردی و مهارت های عملی مورد نیاز را فرا گیرند.



سکتور خصوصی اعم ازفابریکات تولیدی ،تجار ،سرمایه گذاران :این گروه حوزه کاری مساعد و نسبتآ بکر برای
فارغان رشته انجنیری صنایع کیماوی نفت و گاز به حساب می آید .با توجه به تعداد زیاد فارغ التحصیالن
انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز و اشباع شدن بازار کار ،نیاز های این سکتور شناسائی و در کریکولم تعداد از
مضامین بر اساس آن درج گردید تا زمینه فراهم ساختن کارآموزی و فرصت های شغلی در آینده برای فارغ
التحصیالن بیشتر میسر گردد.



محصالن :این گروه از ذینفعان اثر پذیر اند و به صورت مستقیم خدمات آموزشی به آنها ارائه می شود.



فارغ التحصیالن :این گروه نیز از ذینفعان انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز اند ،که در راستای تدوین کریکولم
نیاز های ایشان در زمینه فراهم آوری فرصت های شغلی مساعد در نظر گرفته شد.

 -3تدوین وتوزیع پرسشنامه ها ،برگزاری کارهای گروهی درقالب ورکشاپها با اشتراک ذینفعهای دولتی ،خصوصی
وموسسات همکاردرسطح والیات و مرکز وتجزیه و تحلیل داده های واصله .هدف ازتدوین وتوزیع پرسشنامه ها
بررسی میزان مطابقت کریکولم فعلی پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی با انتظارات و نیازمندی های بازار کار و
ذینفعان بوده است .مباحثی همچون مفید وکار بردی بودن مضامین ،بروز بودن ومعیاری بودن مفردات ،بومی و
اکادمیک بودن منابع درسی وشناسایی نکات ضعف و قوت نصاب تحصیلی پوهنحی تمرکز بیشتر گردیده است.
 -4تدویرورکشاب ها به شتراک ذینفع ها ونهادهای همکار درسطح مرکزوزون ها که هدف از برگزاری فعالیت های
گروهی و تجزیه و تحلیل داده های آن سنجش نیاز های اساسی بازار کار در رشته تکنالوژی کیمیاوی وفراهم آوری
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فرصت های شغلی بیشتر برای فارغ التحصیالن دیپارتمنت انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز و باتوجه به اشباع
شدن بازار کار فعلی بوده است .اشتراک کنندگان درین ورکشاب ها خال های موجود درنصاب تحصیلی بخصوص
در حوزه عملی را انعکاس داده ،پیشنهادات خویش را ارائه نمودند .این پیشنهادات توحید در پروسه بازنگری نصاب
به آنها ترتیب اثر داده شد.
 -5بررسی و توحید پیشنهادات واصله از موسسات تولیدی مختلف :این پیشنهادات به طورکلی بخشی از رهنمود اصالح
کریکولم تحصیلی گردید.
 -6تحلیل پرسشنامه ها :بعد از جمع آوری پرسشنامه ها تیم کاری هر هفت نوع پرسشنامه را با استفاده از نرم افزار
 SPSSتحلیل و داده های حاصل از این پرسشنامه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مـعـرفـی مـحتـوی
أ.

مدت دوره تحصیل :دوره لیسانس رشته های انجنیری صنایع کیمیاوی از آنجمله انجنیری صنایع کیمیاوی نفت
وگاز طور عادی چهارو نیم سال تحصیلی را در بر می گیرد.

ب .کریدیت ها و کود نمبر مضامین :در این کریکلم مجموع تعداد کریدیت ها در کتگوری های چهار گانه فوق ۱۶۷
کریدیت تثبیت گردید.
ج .مضامین درسی و کتگوری ها :ماده ی دوم الیحه ی سیستم کریدیت مؤسسات تحصیالت عالی«:حد اقل کریدیت ها
در دوره ی لیسانس  ۱۳۶کریدیت و حد اکثر آن مربوط به طول دوره تحصیلی رشته مربوطه بوده و از  ۲۱کریدیت
در یک سمستر تجاوز نمی نماید».
ماده سوم الیحه مذکور سیستم کریدیت مؤسسات تحصیالت عالی« :مضامین دوره لیسانس به مضامین اساسی،
مضامین تخصصی ،مضامین اختیاری و مضامین پوهنتون شمول تقسیم می شوند .مضامین اساسی باید حداکثر ۳۰
فیصد ،مضامین تخصصی حد اقل  ۵۰فیصد و مضامین اختیاری به شمول مضامین پوهنتون شمول ۱۲فیصد،
مونوگراف ،سیمینار ،ستاژ ،امتحان دولتی و تکمیل پروژه ی دیپلوم  ۸فیصد مضامین دوره لیسانس را احتوا می
نمایند و نمرات آن از  ۱۰۰نمره محاسبه می شود .فیصدی مضامین مذکور در پالن تعلیمی ( ضمیمه ی شماره
 )۱۰گنجانیده شده است».
به اساس مواد فوق و مبتنی بر توافق های به عمل آمده در کلسترهای هفت گانه رشته انجنیری به خصوص رشته
ساختمان های صنعتی و مدنی مضامین شامل در نصاب درسی به اساس ایجابات تخصصی رشته و الزامات سیستم
کریدیت قرار ذیل تقسیم گردید:
 مضامین اساسی :مجموعا در این کریکلم  ۴۶کریدیت که  ۲۸فیصد مجموع کریدیت های این رشته را تشکیل
میدهد به این کتگوری اختصاص داده شده است؛
 مضامین تخصصی :مجموعا در این کریکلم ۸۵کریدیت که  ۵۰فیصد مجموع کریدیت های این رشته را تشکیل
میدهد به این کتگوری اختصاص داده شده است؛
 مضامین اختیاری و پوهنتون شمول :مجموعا در این کریکلم  ۲۴کریدیت که  ۱۴فیصد مجموع کریدیت های
این رشته را تشکیل میدهد به این کتگوری اختصاص داده شده است؛ و
 مضامین کار عملی و تیزیس لیسانس :مجموعا در این کریکلم  ۲۰کریدیت که  ۸فیصد مجموع کریدیت های
این رشته را تشکیل میدهد به این کتگوری اختصاص داده شده است.
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مضامین اساسی

مضامین تخصصی

فیصدی

فیصدی

تعداد
مضامین

فیصدی

85

50

20

تعداد
کریدیت

تعداد
مضامین

تعداد
کریدیت

24

14

1

13

فیصدی

18

46

28

33

تعداد
کریدیت

مضامین کار عملی
و تیزیس لیسانس

8

تعداد
مضامین

تعداد
کریدیت

فیصدی

تعداد
مضامین

تعداد
کریدیت

تعداد
مضامین

مضامین اختیاری
و پوهنتون شمول

مجموع

71

168

100

د .موجودیت تیزیس لیسانس :مجموعا در این نصاب  ۸فیصد مجموع کریدیت ها به تیزیس لیسانس ،اختصاص داده
شده.
ه .تناسب کار عملی و نظری :در پروسه بازنگری نصاب تحصیلی افزایش قابل توجه در فعالیت های عملی محصلین بمیان
آمد از جمله در تعداد زیادی از مضامین اساسی و تخصصی برنامه درسی به نحوی ترتیب گردیده است که شامل
هر دو بخش عملی و نظری می باشد .همچنان مضامین مستقل در جهت افزایش مهارت های عملی محصلین شامل
نصاب گردید.
و .روش های آموزش و تدریس :تدریس به روش های متفاوت ذیل پیش بینی شده است:
 ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛
 بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛
 ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛
 تدریس متقابل و تدریس توسط خود محصل؛
 کارهای گروپی و ارائه آن؛

 ارائه سمینار توسط محصلین در بعضی از ساعات درسی؛
 اجرای کار های البراتواری؛
 اجرای پروژه های صنفی؛
 اجرای کار های عملی در ساحه.
ز .نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی محصالن:
پالیسی حاضری
 حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است؛
 محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند؛
 بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی
 کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد؛
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 نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد؛
 سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود؛
 در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.
پالیسی تاخیر کاری
کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند قبال
در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه سیستم کریدیت قرار ذیل صورت
می گیرد:
 ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی) ۲۰ ٪
 کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی) به صالحیت استاد مضمون
 امتحان وسط سمستر ۲۰ ٪
 امتحان نهایی سمستر حد اکثر ۶۰ ٪
مجموع ۱۰۰ ٪ ----------------------
وجایب و مکلفیت های محصالن
ما با هم کار خواهیم کرد تا دانش ،مهارت ها و سلوک الزم در رابطه به مضمون را ارتقا دهیم .محصلین باید در
مشارکت نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت
مساوی بدهند .اخالق و اصول رفتاری را که الزمه محیط علمی است مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به
اخالل پروسه تدریس گردد ،اجتناب نمایند .با پایندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش
ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صداقت اکادمیک شامل نقل ،جعل معلومات ،استناد نادرست ،سرقت علمی و اجرای فعالیت های دیگری
می گردد که از جانب محصلین در حین تحصیل انجام شود .ارتکاب چنین اعمالی از جانب محصل به هیچ وجه
قابل قبول نبوده مطابق قواعد تحصیالت عالی با محصل مظنون برخورد میشود.
 استاد مضمون مسئولیت ابتدایی برای تشخیص و برخورد با عدم صداقت اکادمیک را دارد .استاد در صورت
تشخیص عدم صداقت علمی محصل ،بعد از بررسی موضوع و استماع دفاعیات محصل در زمینه معرفی آن به
مرجع مربوط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت الشعاع
قرار نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنحی اطالع می دهد.
 اداره پوهنحی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری میکند.

اشتراک گنندگان کلستر ها
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الف :اعضای کلسترهای فرعی رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز متشکل ازاستادان ،روسا ،آمرین دیپارتمنت ها و
نماینده گان موسسات تولیدی .
ب :اعضای کلستر انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز  ۷ :تن متشکل از استاتید پوهنتون های دولتی وخصوصی و نماینده
گان موسسات تولیدی.

جدول سمستروار مضامین
دوره لیسانس رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز در نه سمستر تحصیلی با  ۱۶هفته ی درسی ارایه میگردد .در این
رشته مجموعا  ۷۱مضمون که شامل  ۱۸مضمون اساسی ۳۳ ،مضمون تخصصی ۲۰ ،مضمون اختیاری و پوهنتون شمول و
 ۱مضمون کار عملی و  ۱مضمون تیزیس لیسانس میباشد ،طی  ۱۶۸کریدیت تدریس میگردد.
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نوت  :مفردات و پالیسی کورس های کتگوری های مختلف مضامین شامل کریکولم یا نصاب تحصیلی رشته انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت و گاز از جانب کمیته تخصصی بازنگری و معیاری سازی نصاب رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز
وکلستر های این رشته به حمایت وزارت محترم تحصیالت عالی افغانستان وهمکاری تخنیکی دفتر بنیاد آسیا درافغانستان،
تکمیل و مورد تائید قرار گرفت .اینک قرار ضمیمه هذا به تمام پوهنتون ها و مراکز تحصیالت عالی دولتی و خصوصی
سراسر کشور اخبار می گردد تا با اجراات همسان و واحد از چندگانگی و غیر معیاری بودن اجراات اکادمیک در رشته
انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز جلوگیری به عمل آید.
دیپارتمنت ها از افزایش یا کاهش تعداد کریدیت ها ،تغییر کود نمبر ها ونوع مضامین بصورت جدی خودداری می نمایند.
تکمیل پروژه های دیپلوم نیز تابع طرزالعمل ها و لوایح وزارت محترم تحصیالت عالی و طرزالعمل های داخلی دیپارتمنت
های انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز حسب ایجابات علمی و مسلکی شان میباشد.
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بخش دوم
مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف اول رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی
رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

مفردات وپالن درسی هفته وار مضامین

صنف اول  -سمستر اول
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مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون ثقافت اسالمی ( ۱جهان بینی اسالمی)
لیسانس

مقطع تحصیلی
پوهنتون:

........................................

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

اسم مضمون:

ثقافت اسالمی ( 1جهان بینی اسالمی)

کود مضمون:

ICE-PGIE-0101

تعداد کریدیت:

 1کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
جهان بینی اسالمی در ک ریکولم تحصیلی ثقافت اسالمی اولین و مهمترین مضمون از مضامین پوهنتون شمول ثقافت
اسالمی است که محصالن را بعد از آشنایی به مفهوم ثقافت اسالمی و انواع جهان بینی های مطرح در جهان ،به اساسات
جهان بینی اسالمی به گونه علمی و مستدل آگاه می سازد .قرار گرفتن مضمون جهان بینی اسالمی به عنوان نخستین
مضمون ثقافت اسالمی در کاریکولم تحصیلی ثقافت اسالمی بر حسب رعایت تسلسل منطقی و علمی صورت گرفته است،
زیرا با توجه به اینکه عقاید و باور ها ،اساس و بستر احکام تکلیفی به شمار می روند ،این مضمون بنیادین ،مناسبترین
مدخلی برای سایر مضامین ثقافت به شمار می رود.محصالن در ختم سمستر با مطالعه و آگاهی ازین مضمون توانایی
خواهند داشت تا پیرامون مو ضوعات اساسی جهان بینی که عبارت از شناخت :خدا ،انسان و هستی می باشد  ،همراه با
براهین و به گونه اکادمیکی  ،شناخت کلی حاصل نموده و در نتیجه می توانند به تنظیم رابطه درست و شایان یک انسان
آگاه و خردمند ،با پروردگار هستی  ،انسان با انسان و چگونگی بهره گیری از نعمت عالم هستی اقدام نمایند.

اهداف آموزشی:
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آشنایی کامل با مفاهیم اساسی ثقافت اسالمی،ابزارشناخت و گونه های شناخت ،جهانبینی اسالمی و بیان آیات
و احادیثی که در باره جهانبینی و عقاید اسالمی آمده است



تشخیص و شناخت درست جهان بینی اسالمی و مقایسه آن با دیگر جهان بینی های غیر اسالمی.



تبیین و توضیح نقش ایمان و عقیده اسالمی و ضرورت استفاده از وحی در تنظیم سالم حیات دنیوی و اخروی
و بیداری حس حضور خدا در همه عرصه های زندگی.



ارایه دالیل نقلی و عقلی بر اعتدال گرایی و فطری بودن ارزش های عقاید اسالمی و رابطه شرایع آسمانی و
برتریت جهان بینی اسالمی بر سایر جهان بینی ها .



توانایی دفاع علمی و اکادمیکی از عقاید و باور های اسالمی و تالش در ترویج آن.

شیوه های تدریس و آموزش:
ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسخ به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس اصل محصل محوری.
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)



ورود به مضمون ثقافت اسالمی
o

تعریف ثقافت اسالمی

o

منابع ثقافت اسالمی

o

اهداف ثقافت اسالمی

o

فهم واستحکام عقیده اسالمی

o

فهم درست عبادات اسالمی

o

تربیه شخصیت اسالمی

o

دفاع ازمعتقدات و اندوخته های اسالمی



تعریف و انواع جهان بینی



انواع جهان بینی



جهان بینی توحیدی ،جهان بینی فلسفی و جهان بینی علمی



تعریف دین  ،ایمان  ،اسالم و شریعت



برتریت جهان بینی اسالمی



موضوعات جهان بینی اسالمی



ایمان



بیان واژه های  :معجزه ،کرامت – شفاعت – توسل اتفاقی و اختالفی.



انسان شناسی



معرفت



عبادت



اعمار زمین
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.1

شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با اصول و مبانی کلی
اسالم  ،آشنایی با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم با دستآوردهای علوم معاصر .

.2

تربیه سالم اسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت دنیا و آخرت همآهنگی ایجاد نمایند.

تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان الگوی های عملی

عقلی با بیان آثار و حکمت های هر موضوع.

ارایه دانش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر دالیل نقلی و

تربیه جوانان آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت اسالمی

.3

.4

.5

عرصه های مهم انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه انسانی و عناصر مؤثر در
تحکیم صلح و ثبات کشور در پرتوی تعالیم حیات بخش اسالمی.
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هستی .
بلند بردن سطح دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و فعال شان در

مجموع

3

2.
2

1.8

2.4

2.4

1

آن.

3

2

2

1

2

توانایی دفاع علمی و اکادمیکی از عقاید و باور های اسالمی و تالش در ترویج

3

2

1

2

3
اسالمی و رابطه شرایع آسمانی و برتریت جهان بینی اسالمی بر سایر جهان

3

3

۱

2

1
تنظیم سالم حیات دنیوی و اخروی و بیداری حس حضور خدا در همه عرصه

1

۵

بینی های غیر اسالمی.

1
۴

تشخیص و شناخت درست جهان بینی اسالمی و مقایسه آن با دیگر جهان

3

2

2

1

3

1
۳

شناخت ،جهانبینی اسالمی و بیان آیات و احادیثی که در باره جهانبینی و

3

2

2

1

.6

ن.م.ر.

ن.م.

ن.م.ر

ن.م.ر

3

ن.م.ر
ن.م.ر

انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی جهت تنظیم

نتایج متوقعه مضمون

1
۲



طبیعت شناسی

1
۱



اقامت شریعت اسالمی

رابطه درست انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری سالم از نعمات ارزنده عالم

شماره
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

آشنایی کامل با مفاهیم اساسی ثقافت اسالمی،ابزارشناخت و گونه های
عقاید اسالمی آمده است

تبیین و توضیح نقش ایمان و عقیده اسالمی و ضرورت استفاده از وحی در

های زندگی.

ارایه دالیل نقلی و عقلی بر اعتدال گرایی و فطری بودن ارزش های عقاید

بینی ها .
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 =۲مطابقت نسبی

 =۳مطابقت کامل

 =۱کمترین مطابقت

پالن درسی هفته وار مضمون ثقافت اسالمی ()1
دیپارتمنت

صنف

مضمون

سمستر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

معلومات
اساسی

هفته

ثقافت اسالمی

اول

جهان بینی اسالمی

نتیجه

ساعات

موضوع

درسی

متوقعه
آموزشی

بحث های مقدماتی پیرامون ثقافت اسالمی و ویژگی های

اول

1

دوم

 2منابع ثقافت اسالمی

آن

 اهداف ثقافت اسالمی.
سوم

3

گونه های جهانبینی و اساسات هریک

چهارم

4

برتریت جهان بینی اسالمی و دالیل آن.

پنجم

5

تعریف دین  ،ایمان  ،اسالم و شریعت ،مؤمن ،مسلمان،

ششم

6

هفتم

7

هشتم

8

نهم

9

امتحان بیست فیصد

دهم

o10

نواقض و منقصات ایمان { در نواقض ایمان بحث روی واژه

کافر ،مشرک ،ومنافق.
o

موضوعات جهان بینی اسالمی
ارکان ایمان {ایمان به اهلل ،راه های شناخت خدا :براهین
اثبات و براهین توحید.
ایمان به مالئکۀ  ،ایمان به کتاب های آسمانی
ایمان به پیامبران ،خاتمیت رسالت پیامبر اسالم ،ایمان به
روز آخرت ،ایمان به قضاء وقدر و نقش ایمان در زنده گی
انسانها .

های والء و براء ،سحر (جادو) ،کفشناسی و فال بینی }
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اول

پوهنتون

1

شمول

فعالیت

فعالیت

روش

ارزیابی

استاد

محصل

تدریس

روزمره
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مبارزه با انحرافات فکری (جنگ فکری) ،سیکولریزم –

یازدهم

11

دوازدهم

12

مفاهیم وحی ،معجزه ،کرامت – شفاعت – توسل اتفاقی .

سیزدهم


13

انسان شناسی :انسان از دیدگاه اسالم  ،خلقت انسان در

چهاردهم

14

پانزدهم

15

شانزدهم

16

استشراق – تنصیر

نگرش اسالمی،خلیفه بودن انسان ،کرامت انسان و برتریت
انسان بر مخلوقات دیگر.
مسئولیت ها و مکلفیت های انسان در اسالم
،معرفت،عبادت،اعمار زمین و اقامت شریعت اسالمی
طبیعت از دیدگاه اسالم،خلقت طبیعت،استفاده از
طبیعت،دنیا به گونه وسیله دنیا منحیث هدف.
مخلوق بودن طبیعت و دلیل بودن برای اثبات وجود
خالق،حل مشکالت محصالن و راهنمایی امتحان

منابع یا مآخذ:
جهان بینی اسالمی – دیپارتمنت ثقافت اسالمی

ماخذ اساسی

.1
.2
.3
.4
.5

مآخذ کمکی

.6
.7
.8

سلجوقی ،صالح الدین ( ،) 1346تجلی خدا در آفاق و آنفس
مطهری ،مرتضی صدرا ( ،)1377مقدمه بر جهان بینی اسالمی.
قرضاوی ،یوسف ( ،)1388حقیقت توحید.
حوی ،سعید ،اسالم دین فطرت
ریگی شفا  ،عبدالروءف ( ،)1394اسالم از دیدگاه عقل ،اول (دیجیتال)
www.Aqeedeh.com
افغانی ،سید جمال الدین ،رد نیچیریه
مودودی ،ابو اعلی ( ،)1362مبادی اسالم ،1362 ،دارالعروبه للدعوه االسالمیه
محمودی ،بابک ،)1395( ،از نجوم شناسی تا خدا شناسی،

مفردات وپالن دی هفته وار مضمون تاریخ معاصر افغانستان ۱-
لیسانس

مقطع تحصیلی:

................................

پوهنتون:
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انجنیری صنایع کیمیاوی

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

دیپارتمنت:

تاریخ معاصر افغانستان1 -

اسم مضمون:

ICE-PGIE-0102

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 2کریدیت

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
تاریخ معاصر افغانستان  1-یکی از مضامین پوهنتون شمول در رشته های تخصصی از جمله انجنیر صنایع کیمیاوی
نفت وگاز میباشد .مفردات و محتویات این مضمون که شامل معلومات عمومی در باره افغانستان  ،تاریخ مختصر کشور
های همسایه  ،اوضاع افغانستان در اثنای تسلط بیگانه ها  ،اوضاع افغانستان قبل حکومت احمد شاه درنی ،سلطنت تیموری
ها  ،انتقال قدرت از سدوزایی ها به بارکزایی ها وغیره موضوعات عمومی مربوط به افغانستان میباشد.
اهداف آموزشی:


آگاهی محصالن از تاریخ کشور خود



آگاهی از جغرافیای افغانستان.



تاریخ مخصر کشورهای همسایه



اوضای افغانستان در اثنای تسلط بیگانه ها

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروپی

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)


فصل اول



معلومات عمومی



معلومات عمومی در باره تاریخ
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تعریفات مختلف از تاریخ



تقسیم دوره های تاریخی



فصل دوم



جغرافیای افغانستان :



آریانا



خراسان



افغانستان



فصل سوم



سرحدات افغانستان :



مقدمه



سرحد شمال



سرحد غربی



سرحد شرق و جنوبی



سرحد شمال شرق



فصل چهارم



تاریخ مخصر کشورهای همسایه :



تاریخ مختصر شینانیها و جنیدینها در شمال



تاریخ مختصر صفویها درغرب



تاریخ مختصر بابری ها در جنوب و شرق



فصل پنجم



اوضای افغانستان در اثنای تسلط بیگانه ها :



حرکت ها و قیام های مستقل در مناطق مختف کشور



حکومت مستقل هوتکی ها در جنوب غرب کشور



حکومت مستقل ابدالی ها در غرب کشور



فصل ششم



اوضای افغانستان قبل از احمد شاه درانی :



اوضای داخل افغانستان



اوضای کشور های همسایه



فصل هفتم



درانی ها و احیای مجدد افغانستان :



تاریخچه مختصر سدوزیی ها
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معرفت احمدشاه درانی و عوامل به قدرت رسیدن آن
سلطنت احمد شاه درانی



فصل هشتم



سلطنت تیمور شاه :



به قدرت رسیدن تیمور شاه



جنگ ها و قیام های دوره سلطنت تیموری



فصل نهم



سلطنت زمان شاه :



به قدرت رسیدن زمان شاه



پالن زمان شاه بخاطر تصرف هندوستان



فصل دهم



سلطنت دوره اول شاه محمود :



مخالفت شاه محمود با زمان شاه



-قیام ها در مناطق مختلف کشور و اسقالل پنجاب



فصل یازدهم



سلطنت دوره اول شاه شجاع:



فعالیت شاه شجاع به خاطر به قدرت رسیدن



قیام ها و مخالفت ها در دوره وی



فصل دوازدم



سلطنت دوره دوم شاه محمود:



-فعالیت شاه محمود قبل از به قدرت رسیدن



-جنگ های داخلی نابینایی فتح خان



فصل سیزدم



انتقال قدرت از سدوزایی ها به بارکزایی ها :



-قیام برادران بارکزایی علیه شاه محمود



دروه پادشاهی علی شاه و ایوب شاه



فصل چهاردهم



دوره انتقال



دوره انتقال قدرت از سدوزایی ها به بارکزایی ها



تاریخچه مختصر بارکزایی ها



ادامه مفردات مضمون(تاریخ معاصر افغانستان )

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
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قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.

 در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی) 20%
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از

پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -4چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن

نظر داشت معیارهای بین المللی

31

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با در

 =2اشتراک متوسط

سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

1.83
اوسط عمومی

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری

1

 -1غبار ،غالم محمد.افغانستان در مسیر تاریخ .

مأخذ اساسی

2
1

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

1

1

2

1

3

3
مجموع

1

1

2

1

3

3
5

1
4

بارکزایی ها

منابع یا مأخذ:

3
3

داشت افتصادیت پروژه

3

اوضای افغانستان در اثنای

1

1

2

1

3

3

تاریخ مخصر کشورهای

1

1

2

1

3

3
2

وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف عضوی با در نطر

خود

همسایه

تسلط بیگانه ها

انتقال قدرت از سدوزایی ها به

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد خام

1

آگاهی از جغرافیای افغانستان.

1

1

2

1

3

3

آگاهی محصالن از تاریخ کشور

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره
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فرهنگ ،میر محمد صدیق .افغانستان در پنج قرن اخیر
 -1عطایی ،محمد ابراهیم.تاریخ مختصر معاصر افغانستان

مأخذ کمکی

 -2باال حصار وپیش آمد های تاریخی آن

پالن درسی هفته وار مضمون تاریخ معاصر افغانستان 1-

معلوما اساسی

رشته

مضمون

دیپارتمنت

انجنیری صنایع

تاریخ معاصر

انجنیری صنایع

کیمیاوی

افغانستان 1

کیمیاوی نفت وگاز

هفته

موضوع

اول

معلومات عموی در مورد تاریخ

دوم
سوم
چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم
نهم

هفته

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

صنف

سمستر

تعداد کردیت

نوع مضمون

اول

اول

1

پوهنتون شمول

فعالیت محصل

روش تدریس

پرسش و پاسخ

جغرافیای افغانستان

پرسش و پاسخ

آریانا  ،خراسان  ،افغانستان
سرحدات افغانستان

پرسش و پاسخ

تاریخ مختصر کشور های

پرسش و پاسخ

همسایه
اوضای افغانستان در اثنای

پرسش و پاسخ

تسلط بیگانه ها
اوضای افغانستان قبل از احمد

پرسش و پاسخ

شاه درانی
درانی ها و احیای مجدد

پرسش و پاسخ

افغانستان
سلطنت تیمور شاه و به قدرت

پرسش و پاسخ

رسیدن آن
امتحان وسط سمستر

موضوع

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد
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فعالیت محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره
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دهم

سلطنت زمان شاه و به قدرت

پرسش و پاسخ

رسیدن آن

یازدهم

سلطنت دوره اول شاه محمود

پرسش و پاسخ

دوازدهم

سلطنت دوره اول شاه شجاع

پرسش و پاسخ

سیزدهم

سلطنت دوره دوم شاه محمود

پرسش و پاسخ

چهاردهم

انتقال قدرت از سدوزایی ها به

پرسش و پاسخ

بارکزایی

پانزدهم

دوره انتقال

پرسش و پاسخ

شانزدهم

رهنمایی امتحان نهایی

پرسش و پاسخ
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)۱( مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون لسان خارجی
لیسانس

:مقطع تحصیلی

................................

:پوهنتون

انجنیری صنایع کیمیاوی

:پوهنحًی

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

:دیپارتمنت

)1( لسان خارجی

:اسم مضمون

ICE-PGIE-0103

:کود مضمون

 کریدیت2

:تعداد کریدیت

پوهنتون شمول

:نوعیت مضمون

ندارد

:پیشنیاز مضمون

اول

:صنف

اول

:سمستر

Syllabus of English for Chemical Industrial Engineering Faculty Students
Code: ICE-PGIE -103
1stSemester
Year: 1398
Teacher:
Email:
Office:
.................... University
Faculty of Chemical Industrial Engineering
Department of Petrochemical & Gas Industrial Engineering
Office: Department of Petrochemical & Gas Industrial Engineering
Office hours: By appointment
Course Description and Objectives:
The English is designed for the undergraduate learners of Engineering as foreign or
Second language, in the department of Petrochemical & Gas Industrial Engineering
at..... ...........University, who wish to have a high Level of competence in English and
wish to enter different careers.

Required Textbook:
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Please note: Assigned textbook reading for this course is NOT optional. It is expected
that all course participants READ all assigned readings BEFORE coming to class,
beginning an assignment, and BEFORE contacting the instructor (s) concerning
activity questions, which directly relate to ASSIGNED readings.
Class Instructional Strategies:
In this course, students are expected to come to the class on time as responsible adult
students. They must keep the classroom environment friendly and have positive
attitude with their classmates. They are required to respect each other and comply with
all Islamic religious and Afghan cultural values. Students are also asked to complete
individual assignments and/ or research using technology. They are also asked to work
on projects either individually or collaboratively. Collaborative group and/ or pair
activities (discussions, expressing opinions, making inferences, comparison, sharing
ideas and presentations) are also included in this course.
Homework and Late Work Policy
Students in the all Departments are expected to finish all assigned homework before
coming to class the next day. This is essential. If a student does not complete his or her
homework, the student will not be prepared to participate fully in class. If a student
misses class, it is that student’s responsibility to find out what he or she has missed
and to make up any missed homework or class work.
Guidelines for submission of the assignments:
Any assignments that are submitted past the due date will be subject to the following
point deduction system:
. One day late: loss of 2 points for that assignment.
. Two days late: Loss of an additional 3 points for that assignment.
. Three days late: loss of an additional 5 points for that assignment.
. Four days or more late: loss of 100% of points for that assignment.
Any requests for extensions must be made prior to the posted due date to the student’s
teacher. Requests will be considered on an individual/group basis and extensions may
be liable for additional percentage loss upon the discretion of the teacher.
Grading and Record Keeping
COURSE GRADING SYSTEM:
A participant’s course grade in ___ (100) ______________ will be determined
according to the following point schedule:
Attendance
(10 points)
Daily assignment
(10 points)
Presentation
(10 points)
Mid Term Exam
(20 points)
Final Exam
(50 points)
Total Possible
(100 points)
Classroom Participation and Conduct
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Students who fail to participate, attend, or cooperate with program guidelines may also
be dismissed from the program allowing instructors to focus their time on students
who are motivated to learn.
Cell Phones
All cell phones must be off during class. Failure to keep a phone off may result in your
being asked to leave class for the day, which will be counted as an absence.
Weekly Plan of English subject (1st semester)
Week
s

Title of the lesson

1

Introduction and description of course policy, Please call me Beth& conversation

2

Grammar focus & conversation, How is going?

3

Reading &conversation

4

Grammar focus, simple present tense & reading

5

How much is it? Grammar focus, conversation

6

Exercise, grammar focus & exercise ( seminar)

7

Reading& Conversation(seminar)

8

Midterm exam

9

Grammar focus, yes/ no question & con
versation (seminar)

10

Grammar focus, would (verb+to+verb) & exercise (seminar)

11

Tell Me about your family and conversation ( seminar)

12

Exercise & Reading ( seminar)

13

Conversation, Grammar focus and discussion sports and athletes (seminar)

14

Grammar( seminar)

15

Grammar focus, Question with how & discussion routines and abilities

16

Grammar focus, Simple past & conversation (general review)
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مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون پروگرام های کمپیوتر ۱-
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

.....................

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

پروگرام های کمپیوتر1-
ICE-PGIE-0106

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 2کریدیت

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
کمپیوتر  1-یکی از مضامین پوهنتون شمول در رشته های مختلف انجینیری میباشد .مهارت کمپیوتری یکی از
مهارت های خواسته شده انجینیران رشته میباشد .این مضمون فارغ التحصیالن رشته انجینیری کمک می نماید تا دانش
ابتدایی در رابطه به کمپیوتر دریافت نموده که ازیک طرف این مضمون بحیث مضمون پیشنیاز مضامین دیگر کمپیوتر
میباشد و از طرف دیگر محصلین را اماده استفاده از کمپیوتر می نماید.

اهداف آموزشی:


آموزش مفاهیم ابتدایی کمپیوتر



آموزش در مورد سخت افزار کمپیوتر



آموزش در مورد نرم افزار کمپیوتر



آموزش مودل سازی اعداد



آموزش شبکه ها

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروپی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
37
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فصل اول



تعریف کمپیوتر



پیشینه کمپیوتر



عمر کمپیتوتر



انواع کمپیتوتر



اوصاف کمپیوتر



استفاده از کمپیوتر



فصل دوم



ساختار کمپیوتر



سی پی یو



پوش کمپیوتر



قاب کمپیوتر



حافظه اصلی کمپیوتر



واحد کمپیوتر



حافظه پنهان



وسایل انتقال معلومات



رساننده های برق



حافظه مصؤن



حافظه یو اس بی



فصل سوم



پروگرام سازی کمپیوتر



پروگرامهای سیستم ها



پروگرامهای عملی



پروگرامهای اتکایی



سخت افزارها



فصل چهارم



سیستم های عددی



مودل سازی اعداد در کمپیوتر



مودل سازی اعداد



فرضیه بولی



دوره های منطقی



سیستم های جمع اوری



فصل پنجم



شبکه های کمپیوتری
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انواع شبکه ها



ارتباطات با شبکه ها و انترنت



ساختار شبکه



ظرفیت ارتباطات



وسایل انتقال معلومات عددی و مقایسوی



ادرس های  -IPپروتوکول ها انترنتی

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.

پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی) 20%
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از

پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -4چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن

نظر داشت معیارهای بین المللی

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با در

سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

صنف

مضمون
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تعداد کردیت

سمستر

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری

 =3اعظمی ترین اشتراک

دیپارتمنت

 =1کمترین اشتراک
 =2اشتراک متوسط

نوع مضمون

رشته

2.0
اوسطعمومی

داشت افتصادیت پروژه

2

آموزش در مورد سخت افزار کمپیوتر

1

1

2

2

3

3

3

آموزش در مورد نرم افزار کمپیوتر

1

1

2

2

3

3

4

آموزش مودل سازی اعداد

1

1

2

2

3

3

5

آموزش شبکه ها

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

مجموع

وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف عضوی با در نطر

1

آموزش مفاهیم ابتدایی کمپیوتر

1

1

2

2

3

3

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد خام

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

پالن درسی هفته وار مضمون پروگرام های کمپیوتر1-
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معلوما

اننجنیری صنایع

پروگرام های

اننجنیری صنایع

اساسی

کیمیاوی نفت وگاز

کمپیوتر 1

کیمیاوی نفت وگاز

هفته

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

موضوع

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

اول

فعالیت محصل

اول

2

روش تدریس

تعریف کمپیوتر  ،پیشینه

پوهنتون شمول

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

کمپیوتر
ساختار کمپیوتر  ،سی پی

پرسش و پاسخ

یو
حافظه اصلی کمپیوتر

پرسش و پاسخ

واحد کمپیوتر
وسایل انتقال معلومات

پرسش و پاسخ

رساننده های برق
حافظه مصئون

پرسش و پاسخ

حافظه یو اس بی
پروگرام سازی کمپیوتر

پرسش و پاسخ

پروگرام های سیستم ها
پروگرام های عملی

پرسش و پاسخ

پروگرام های اتکایی

هشتم

سخت افزار ها

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

هفته

موضوع

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

سیستم های عددی
دهم

پرسش و پاسخ

مودل سازی اعداد در
کمپیوتر

یازدهم

پرسش و پاسخ

مودل سازی اعداد
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فرضیه پولی
دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم
شانزدهم

دوره های منطقی

پرسش و پاسخ

سیستم های جمع آوری
شبکه های کمپیوتری

پرسش و پاسخ

انواع شبکه ها
ارتباطات با شبکه ها و

پرسش و پاسخ

انترنت
ساختار شبکه

پرسش و پاسخ

ظرفیت ارتباطات

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحانات نایی

42

بخش دوم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف اول رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون ریاضی انجنیری()۱
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

................................

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

ریاضی انجنیری ()1
ICE-PGIE-0104

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 3کریدیت

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
ریاضی 1-یکی از مضامین اساسی در رشته های تخصصی از جمله انجینیری میباشد .مفردات و محتویات این مضمون که شامل توابع،
لیمت و ترادف ،مشتقات و تطبیقات آن میباشد از یک طرف به حیث موضوعات پیشنیاز مضامین ریاضی در صنف های بعدی میباشد و از طرف
دیگر این مفردات در بخش مخلتف انجینیری از قبیل دریافت دیاگرامهای مومنت و قوه ها ،دیزاین وطرح فابریکات تصفیه نفت وگاز ،پطرو کیمیاوی
و غیره استفاده میگردد.

اهداف آموزشی:


آموزش مفاهیم ابتدایی ریاضیات



آموزش لیمیت و ترادف



آموزش دیفرانسیل یا مشتق گیری



آموزش توابع متعالی یا غیر جبری ،و



آموزش تطبیقات بیشتر مشتق گیری

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
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فصل اول :اساسات


اعداد حقیقی و خط حقیقی



کوردینات کارتیزین در مستوی



گراف معادالت درجه دوم



توابع و گراف آنها



ترکیب توابع جهت ایجاد توابع جدید



پولینوم ها و توابع Rational



نمونه های سرعت ،میزان رشد و مساحت



لیمت توابع

 توابع مثلثاتی
فصل دوم :لیمت و ترادف Limits and Continuity



لیمت در بی نهایت و لیمت های بی نهایت



ترادف Continuity



خطوط مماسی و میل آنها



مشتق

 تعریف اصلی یا رسمی لیمت
فصل سوم :دیفرانسیل یا مشتق گیری



قوانین دیفرانسیل



قانون سلسله The Chain Rule



مشتق توابع مثلثاتی



مشتقات درجه بلند



تیوری قیمت وسطی The Mean-Value Theorem



مشتق گیری مطلق



ضد مشتقات ( )Antiderivativesو پرابلم های قیمت اولیه



سرعت و تعجیل

فصل چهارم :توابع متعالی یا غیر جبری Transcendental Functions



توابع معکوس



توابع لوگارتمی و نمایی ()Exponential



لوگارتم طبیعی و اکسپونانشیل



رشد و تنزل Growth and Decay



توابع معکوس مثلثاتی



توابع هایپربولیک



معادالت تفاضلی خطی درجه دوم با ضرایب ثابت

فصل پنجم :تطبیقات بیشتر مشتق گیری More Applications of Differentiation



دریافت جذور معادالت
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اشکال نامعین



کمیت های بی نهایت



تقعر و تحدب Concavity and Inflections



سکیچ نمودن گراف توابع



سواالت پیرامون کمیت های بی نهایت





تخمین خطی Linear Approximations
Taylor Polynomials
خطاهای روند آف ،خطا های کوتاه سازی

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از لحاظ

پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن گذاری از

داشت معیارهای بین المللی

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با در نظر

پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری سالم از
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2
مجموع

1.83
اوسط عمومی

3
1

افتصادیت پروژه

ریاضیات
2

آموزش لیمیت و ترادف

1

1

2

1

3

3

3

آموزش دیفرانسیل یا مشتق

1

1

2

1

3

3
گیری

جبری ،و

گیری

 =3اعظمی ترین اشتراک  =2اشتراک متوسط  =1کمترین اشتراک

منابع یا مآخذ:

1. Calculus, A Complete Course, Robert A.
Adams, Christopher Essex

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد خام

5

1

2
آموزش تطبیقات بیشتر مشتق

1

1

3

3
3

وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف عضوی با در نطر داشت

4

1

1

2
1

1

1

3

3
آموزش توابع متعالی یا غیر

1

1

2

1

3

3
آموزش مفاهیم ابتدایی

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

نتایج متوقعه مضمون
شماره
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته
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پالن درسی هفته وار مضمون ریاضی انجنیری ()1

معلوما اساسی

هفته

رشته

مضمون

دیپارتمنت

اننجنیری صنایع

ریاضی انجنیری

انجنیری صنایع

کیمیاوی نفت وگاز

1

کیمیاوی نفت وگاز

موضوع

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

صنف

سمستر

تعداد کردیت

نوع مضمون

اول

اول

3

اساسی

فعالیت محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

اساسات کمپیوتر
اول

پرسش و پاسخ

اعداد حقیقی و خط حقیقی
کوردینات کارتیزین در مستوی
گراف معادالت درجه دوم

دوم

پرسش و پاسخ

توابع گراف آنها
تعریف اصلی لمیت

سوم
چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم
نهم

پرسش و پاسخ

پولینوم ها و توابع مثلثاتی
لمیت و ترادف

پرسش و پاسخ

لمیت در بی نهایت
ترادف و  ،تعریف اصلی ویا

پرسش و پاسخ

رسمی لمیت
خطوط مماسی ومیل آنها ،

پرسش و پاسخ

مشتق
قوانین دیفرانسیل  ،قانون

پرسش و پاسخ

سلسله
مشتق توابع مثلثاتی

پرسش و پاسخ

مشتقات درجه بلند

پرسش و پاسخ

امتحان وسط سمستر

نتیجه
موضوع

متوقعه

فعالیت استاد

آموزشی
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فعالیت محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره
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دهم

یازدهم
دوازدهم
سیزدهم

تیوری قیمت وسطی

پرسش و پاسخ

مشتق گیری مطلق
ضد مشتقات و پرابلم های قیمت

پرسش و پاسخ

اولیه

پرسش و پاسخ

توابع متعالی یا غیر جبری
توابع لوگارتمی و نمایی

پرسش و پاسخ

لوگارتم طبیعی و اکسپونانشیل
رشد و تنزل

چهاردهم

پرسش و پاسخ

توابع معکوس مثلثاتی
توایع هاپربولیک
تطبیقات بیشتر مشتق گیری

پانزدهم

پرسش و پاسخ

دریافت جذور معادالت  ،اشکال
نامعین و کمیت های بی نهایت

شانزدهم

پرسش و پاسخ

رهنمایی اتمحان نهایی
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مفردات وپالن هفته درسی هفته وار مضمون کیمیای عمومی وغیر عضوی ()۱
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

......................................

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

کیمیای عمومی وغیر عضوی ()1
ICE-PGIE-0105

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 4کریدیت

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
کیمیای عمومی 1-یکی از مضامین اساسی در رشته های تخصصی از جمله انجینیری میباشد .مفردات و محتویات
این مضمون که شامل مفاهیم اساسی کیمیا ،قوانین ،معادالت و تعامالت کیمیاوی و ترمودینامیکی میباشد به حیث
موضوعات پیشنیاز مضامین دیگر مانند مواد  ،ترمودینامیک ،فزیک و مسایل وابسته به برق میباشد.همجنان دانش کیمیا
با محصلین در رابطه به شناخت بهتر مفاهیم مواد از قبیل سمنت ،گچ ،فوالد ،قیر ،قطران و غیره کمک می نماید.
اهداف آموزشی:


آموزش مفاهیم ابتدایی کیمیا



آموزش ساختمان مالیکولی و رابطه کیمیاوی عناصر



آموزش آنواع مختلفت تعامالت کیمیاوی



آموزش قوانین آساسی کیمیاوی و ترمودینامیکی



آموزش استحصال بعضی از مرکبات از قبیل تیزاب ،نمک ها وغیره

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.
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مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)



مفاهیم اساسی کیمیا :اتم ،مالیکول ،عنصر کیمیاوی ،کتله اتمی ،کتله مالیکولی ،مول اتم ،مول مالیکول ،مول،
عدد آوگدرو ،ایزوتوپ ،ایزوبار.
جدول پیریودیک عناصر ( تعریف جدول ،تعداد گروپ ها ،تعداد پیریوده ،نیم گروپ های اصلی و فرعی ،پیریودهای
کوتاه و طویل ،تغیر خواص عناصر در گروپ ها و پیریودها).



ساختمان اتم و تجربه های که در نتیجه آن ساختمان اتم تعین گردیده است (کشف پروتون ها ،نیوترون ها ،و
الکترون ها) مودل اتمی بور و نظریات معاصر ساختمان اتم.



اعداد کوانتی (اصلی ،فرعی ،مقناطیسی و سپین) پرنسیپ پاولی ،قاعده هوندا و قاعده کلچکوفسکی در مورد
فورمول های الکترونی اتم ها.




ساختمان مالیکولی و رابطه کیمیاوی :ماهیت کیمیاوی والنس ،درجه اکسدیشنی ،مکانیزم تشکل رابطه کیمیاوی،
هایبریدیزیشن و تداخل اوربیتال های اتمی ،مالیکول های قطبی و غیر قطبی و روابط چندین مرکزه.
انواع روابط کیمیاوی ( کووالنسی یا اشتراکی با انواع و مثال ها ،آیونی ،دونر -اکسپتر و رابطه هایدروجنی با مثال
ها).



قوانین اساسی کیمیا ( قانون ثبات ترکیب ،قانون نسبت های متعدد ،قانون نسبت های حجمی و قانون معادل ها).



قوانین گازات با معادالت مربوطه آن ،کثافت گازات.



طبقه بندی مرکبات غیر عضوی ( اکساید ها با انواع ،استحصال و خواص فزیکی و کیمیاوی آنها ،قلویات ،تیزاب
ها و نمک ها با تمام مشخصات آنها).



مرکبات کامپلکس ( تیوری ورنر ،مهمترین آیون های تشکیل دهندۀ مرکبات کامپلکس ،انواع اساسی و نامگذاری
مرکبات کامپلکس ،ساختمان فضائی و ایزومیری مرکبات کامپلکس.



ترمودینامیک کیمیاوی ( قانون اول ترمودینامیک ،حرارت های تولیدی و احتراقی).



قانون دوم ترمودینامیک ( انتروپی ،پوتانسیل ایزوبار ایزوترمیک تعامل کیمیاوی).



کنیتک کیمیاوی ( مفهوم و معادله سرعت تعامل کیمیاوی ،تاثیر عوامل مختلف بر سرعت تعامل کیمیاوی ،انواع
تعامالت کیمیاوی ،پرنسیپ لی شاتلی و برهم خوردن تعادل کیمیاوی ،تعامالت موازی و متوالی).

کارهای البراتواری
کار های البراتواری کیمیای عمومی سمستر اول
 -1قوانین کار در البراتوار هاى کیمیا.
 -2آشنائى با ظروف و سامان البراتوارى.
 -3تشریح ترازو و طریق وزن نمودن مواد کیمیاوى.
 -4خواص اکساید هاى تیزابى ،اکساید هاى قلوى و امفوتیر (در امفوتیر  ZNOبا  HCLو  NaoHتعامل میکند).
 -5هایدرواکساید ها:
 -aاستحصال هایدرواکساید ها از تعامل فلزات همراى آب.
 -bاستحصال هایدرواکساید ها در اثر تعامل قلوى ها همراى نمک هاى منحل فلزات مربوطه.
 -cتعامل هایدرواکساید ها همراى تیزاب ( تعامل خنثى سازى ).
 -dتجربۀ حرارتى هایدرواکساید ها تا اکساید ها.
 -6استحصال و مطالعۀ خواص المونیم هایدرواکساید ها.
 -7اجراى تجارب در مورد قطار ولتاژ فلزات ،تشکیل شدن نمکها به اثر تعامل تیزابها همراى اکساید هاى قلوى.
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 -aاستحصال نمک هاى عادى.
-8
 -bاستحصال نمک هاى تیزابى.
 -cاستحصال نمک هاى مضاعف.
 -9ارتباط سرعت تعامل با غلظت مواد تعامل کننده.
 -10تطبیق نمودن پرنسیپ لى شاتلى ( بیجا ساختن تعادل کیمیاوى ).
 -11تهیه کردن محلول سودیم کلوراید و تعین کثافت آن توسط دینستى متر.
 -12آیونایزیشن مرکبات:
 -aتجربه در مورد تاثیر آیونایزیشن.
 -bخواص امفوتیرى هایدرواکساید ها.
 -cتعامالت کیمیاوى که در اثر آن رسوب تشکیل میگردد.
 -a-13تعامالت که در اثر آن گاز تشکیل میشود.
-bدرجۀ آیونایزیشن مربوط خاصیت الکترولیت است.
 -14هایدرولیز نمکها:
 -aتعین نمودن محیط تعامل هایدرولیز.
 -bتاثیر درجۀ حرارت باالى هایدرولیز.
 -cبیجا شدن فلز از محلول نمک آن توسط فلز دیگر.
 -15تعامالت اوکسیدیشنى – ریدیکشنى:
 -aخواص اوکسیدیشنى تیزاب شوره.
 -bخواص اوکسیدیشنى پتاشیم باى کرومیت.
 -cخواص احیاوى قلعى دو والنسه.

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
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امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی) 20%
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد
مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
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فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از لحاظ

پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن گذاری از

داشت معیارهای بین المللی
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3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با در نظر

مفردات وپالن هفته درسی هفته وار مضمون فزیک انجنیری ()۱

پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

 =3اعظمی ترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری سالم از

1

افتصادیت پروژه

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

آموزش مفاهیم ابتدایی کیمیا

1

2

3

1

1

2

2

آموزش ساختمان مالیکولی و رابطه

1

2

2

1

1

1
کیمیاوی عناصر

3

آموزش آنواع مختلفت تعامالت کیمیاوی

1

3

3

1

1

2

4

آموزش قوانین آساسی کیمیاوی و

1

2

2

1

1

1
ترمودینامیکی

قبیل تیزاب ،نمک ها وغیره

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد خام

1.53
اوسط عمومی

2.4

2.4

1

1

وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف عضوی با در نطر داشت

آموزش استحصال بعضی از مرکبات از

1

1.4
مجموع

3

2

1

1

1
5
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لیسانس

مقطع تحصیلی :
پوهنتون:

.................................

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

فزیک انجنیری – 1
ICE-PGIE-0109

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 2کریدیت

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
فزیک انجنیری  1-یکی از مضامین اساسی در رشته های تخصصی از جمله رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز میباشد .مفردات و

محتویات این مضمون که شامل فزیک و اندازه گیری – ستاندارد های طول  ،کتله  ،وزمان  ،حرکت یک بعدی  -موقعیت ،
سرعت تیزی – سرعت و تیزی لحظوی – حرکت ذره با سرعت ثابت – تعجیل – حرکت ذره با تعجیل ثابت – حرکت
پرتابی – سینماتیک معادالت سینماتیکی حاصله از کالکولس وغیره میباشد که در حل مسایل روز مره انجینیری کاربرد بسزای را دارا
میباشد.

اهداف آموزشی:


آموزش مفاهیم اساسی فزیک واندازه گیری ها



آموزش انواع حرکت ها



آموزش سیمناتیک معادالت سیمناتیکی



آموزش قانون اول ودوم ترمودینامیک

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون فزیک انجنیری 1
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فزیک و اندازه گیری – ستاندارد های طول  ،کتله  ،وزمان – ماده ومودل ساختمان آن – تحلیل مقیاسی یا
بعدی – تبادله واحدات – ارزیابی و درجه (ترتیب) محاسبات مقداری.



حرکت یک بعدی  -موقعیت  ،سرعت تیزی – سرعت و تیزی لحظوی – حرکت ذره با سرعت ثابت – تعجیل
– حرکت ذره با تعجیل ثابت – حرکت پرتابی – سینماتیک معادالت سینماتیکی حاصله از کالکولس حرکت دو
بعدی  :موقعیت  ،سرعت و وکتوری تعجیل – حرکت دوبعده با تعجیل ثابت – حرکت پرتابی – حرکت منظم
دورانی ذره – تعجیل های مماسی و شعاعی -سرعت نسبی.



قوانین حرکت – بیان قوه  -قانون اول نیوتن و سیستم عطالتی محاسبه – کتله – قانون دوم نیوتن – قوه ثقل
وزن – قانون سوم نیوتن – بعضی تطبیقات های قوانین نیوتن – قوه های اصطکاک.



حرکت دورانی و دیگر تطبیقات های قوانین نیوتن – قانون دوم نیوتن برای حرکت منظم ذره بر روی دایره –
حرکت غیر منظم دایروی – حرکت غیر منظم دایروی— حرکت در سیستم غیر عطالتی محاسبه – حرکت در
موجودیت قوه های مقاوم.



انرژی و انتفام انرژی – سیستم ها و محیط ها – کار قوه ثابت – ضرب سکالری دو ویکتور – کار قوه متحول –
انرژی حرکی و دعوای کار وانرژی حرکی  --انرژی پوتانشیل سیستم – قوه های محافظوی و غیرمحافظوی –
دیاگرام انرژی و تعادل یا توازن سیستم.



انرژی پوتانسیل – سیستم غیر مجزا ،تحفظ انرژی – سیستم مجزا – حاالت اصطکاک سینماتیکی—تغیرات در
انرژی میخانیکی برای قوه های غیر محافظوی – توان.



مومنتم خطی و تصادمات – مومنتم خطی وتحفظ انرژی – امپولس و مومنتم – ضربه در یک بعد ضربه های در
بعدی – مرکز کتله –حرکت سیستم ذرات – سیستم های غیر ارتجاعی -قوه رانش راکتی.



دورانی اجسام جامد به دور محور ساکن – موقعیت زایوی ،سرعت و تعجیل – سیمناتیک دورانی حرکت جسم
جامد با تعجیل زایوی ثابت – کمیت های زایوی انتقالی انرژی حرکی در حرکت دورانی – محاسبه مومنت
عطالت – ترک (مومنت زایوی) – جسم سخت درحال – مطالعه انرژی درحرکت دورانی – حرکت اول خورد
جسم سخت.



مومنتم زایوی -ضرب وکتوری وترک – مومنتم زایوی  ،سیستم عیر جزا – مومنتم زایوی جسم سخت در حال
دوران – سیستم مجزا  ،تحفظ مومنتم زایوی – حرکت جرسکوب و تاپس.



استاتیک تعادل و ارتجاعیت – تعادل جامدات – راجع به مرکز ثقل مثال های اجسام جامد در تعادل ستاتیکی
– خواص ارتجاعیت جامدات.



جاذبه عمومی – قانون جاذبه عمومی نیوتن – سقوط آزاد و قوه جاذبه – قوانین کپلر و حرکت سیارات – ساحه
جاذبه ( ساحه ثقل) انرژی پوتانسیل ساحه جاذبه – توجه به انرژی در حرکت اقمار مصنوعی و سیارات .



میخانیک سیاالت – فشار – تحول فشار با عمق – اندازه گیری فشار – قوه رانش و اصل ارشمیدس – دینامیک
سیاالت – معادل برنولی – دیگر تطبیقات های میخانیک سیاالت.
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حرکت اهتزازی – حرکت جسمی متصل به فنر – ذره در حرکت ساده اهتزازات هارمونیکی -انرژی رقاصه ساده
– مقایسه حرکت هارمونیکی ساده با حرکت منظم دایروی – رقاصه – اهتزازات مستهلک شونده – اهتزازات
اجباری.



امواج صوتی – تیزی امواج صوتی – امواج صوتی پیریودیک – شدت امواج پیریودیک صوتی – اثر دوپار – ثبت
دیجتیلی صوت – صوت متحرک.



انطباق امواج وامواج استاده – انطباق و تداخل – امواج استاده – امواج استاده در ریسماتیکه هر دو انجام آن
محکم باشد – تشدید – امواج استاده در ستون هوا – امواج در توله ها پرده ها – نضبان  :تداخل در وقت –
نمونه امواج غیر سینوسیدل.



درجه حرارت – درجه حرارت و قانون صفری – ترمودینامیک – ترمومیترها و درجه بندی سانتی گراد – ترمومیتر
گاز حجم ثابت مقیاس درجه حرارت مطلقه – انسباط حرارتی جامدات و مایعات – شرح ماکرسکوپی گاز های
کامل .



حرارت و قانون اول ترمودینامیک – حرارت و انرژی داخلی – حرارت مخصوص وکلوری متری – حرارت پنهان
– کار و حرارت در عملیه های ترمودینامیکی – قانون اول ترمودینامیک بعضی تطبیقات های قانون اول
ترمودینامیک – مخانیزم های انتقالی انرژی .



نطریه حرکی گازات – مودل مالیکولی گاز کامل – حرارت مخصوص مولری گازات کامل – عملیه ادیاباتیک در
گاز کامل – توزیع انرژی به درجه آزادی ( هم پاری انرژی) – توزیع تندی های ( تیزی) مالیکولی.



انجن های حرارتی  ،انتروپی و قانون دوم ترمودینامیک – انجن کرنو (کرنوت)  ،انجن های دیزلی و پطرولی –
انتروپی – تبدیل در عملیه های غیر رجعی – انتروپی در مقیاس مکروسکوپی

کار البراتواری
در البراتوار های فزیک محصلین راجع به اندازه نمودن و برخورد با سامان آالت معلومات حاصل نموده عمالً با عملیه
های مختلف و کمیت های مختلف آشنا میشوند به قسم تجربی قوانین اساسی فزیک را امتحان نموده.از ارقام و اعداد
حاصل از تجربه نتیجه گیری کرده غلطی های اندازه گیری را محاسبه می نمایند.
درس عملی :در درس عملی معلومات نظری را استحکام بخشیده طرق حل مسائل مشخص را یاد گرفته معلومات خودرا
ازدیاد می بخشد .

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
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نتایج متوقعه رشته

لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از

پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن

نظر داشت معیارهای بین المللی

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با در

سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری

داشت افتصادیت پروژه

وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف عضوی با در نطر

مفاهیم اساسی فزیک واندازه

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

1

2

1

3

3

گیری ها
2

انواع حرکت ها

1

1

2

1

3

3

3

سیمناتیک معادالت

1

1

2

1

3

3

سیمناتیکی
4

قانون اول ترمودینامیک

1

1

2

1

3

3

5

قانون دوم ترمودینامیک

1

1

2

1

3

3

1

1

2

1

3

3

مجموع
اوسط عمومی
 =3اعظمی ترین اشتراک

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد خام

شماره
1

نتایج متوقعه مضمون

1.83
 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

منابع یا ماخذ
 -1مبادی فزیک  1نویسنده دوید هالیدی
 -2فزیک  1،2نویسنده پوهاند زلمی احمدزی
 -3فزیک انجنیری  1نویسنده پوهاند عبدالظاهرستانکزی

پالن درسی هفته وار مضمون فزیک انجنیری – 1
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معلوما اساسی

هفته

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

هفته

رشته

مضمون

دیپارتمنت

انجنیری صنایع

فزیک

انجنیری صنایع

کیمیاوی نفت وگاز

انجنیری 1

کیمیاوی نفت و گاز

موضوع

نتیجه متوقعه

فعالیت

آموزشی

استاد

صنف

سمستر

تعداد کردیت

نوع مضمون

اول

اول

2

اساسی

فعالیت محصل

روش تدریس

فزیک و اندازه گیری  ،ستندرد های طول

پرسش و پاسخ

کتله وزمان
ماده و مودل ساختمان آن  ،تبادله

پرسش و پاسخ

واحدات
حرکت یک بعدی  ،موقعیت  ،سرعت ،

پرسش و پاسخ

تیزی  ،لحظوی
حرکت ذره با تعجیل ثابت معادالت

پرسش و پاسخ

سینماتیکی
حرکت دو بعدی  ،موقعیت  ،سرعت و

پرسش و پاسخ

وکتور تعجیل
قوانین حرکت  ،بیان قوه  ،قانون اول

پرسش و پاسخ

نیوتن و سیستم عطالتی محاسبه
قانون دوم نیوتن  ،قوه ثقل و وزن

پرسش و پاسخ

قانون سوم نیوتن
حرکت دورانی و دیگر تطبیقات های

پرسش و پاسخ

قوانی نیوتن
امتحان وسط سمستر

موضوع

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ
نتیجه متوقعه

فعالیت

آموزشی

استاد

فعالیت محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

دهم

پرسش و پاسخ

یازدهم

پرسش و پاسخ

دوازدهم

پرسش و پاسخ

سیزدهم

پرسش و پاسخ

چهاردهم

پرسش و پاسخ
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پانزدهم

پرسش و پاسخ

شانزدهم

پرسش و پاسخ

مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون رسم تخنیکی ۱-
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شرح مختصر مضمون
مقطع تحصیلی:
لیسانس
................................

پوهنتون:

انجنیری صنایع کیمیاوی

پوهنحًی:
دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

رسم تخنیک1 -

کود مضمون:

ICE-PGIE-0107

تعداد کریدیت:

 2کریدیت

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر:

اول

رسم تخنیکی 1-یکی از مضامین اساسی در رشته های تخصصی از جمله انجینیری میباشد .مفردات و محتویات
این مضمون که شامل مفاهیم اساسی مهندسیو نقشه کشی از جمله وسایل نقشه کشی ،ترتیب نقشه ها ،حروف معیاری،
ترسیمات هندسی ،منحنی ها ،نماها ،قطع ها ،مقاطع و غیره میباشد که از یک طرف به حیث موضوعات پیشنیاز مضامین
دیگر مانندرسم تخنیکی–  ، 2مهندسی ،و نرم افزار میباشد و از طرف دیگر در حل مسایل روز مره انجینیری ازنقطه نظر
نقشه کشی کاربرد بسزای را دارا میباشد .این مضمون اساس نقشه کشی انجینیری که یکی از مهارت های خواسته شده
انجینیر میباشد ،تشکیل میدهد.

اهداف آموزشی:


آموزش مفاهیم اساسی مهندسی ونقشه کشی



آموزش نوشتن حروف معیاری



آموزش ترسیمات هندسی



آموزش محنی ها و فصل مشترک



آموزش سایه و دورنما

شیوه های تدریس و آموزش
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روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.



کارهای انفرادی گرافیکی

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
بخش اول – رسم جیومتری


فصل اول – مواد ،وسایل ،آالت و لوازم نقشه کشی:



معلومات عمومی راجع به رسم تخنیک



هدف و فراگیری مضمون



مواد نقشه کشی



شیت های نقشه کشی



خطوط نقشه و موارد استعمال آنها

 وسایل و لوازم نقشه کشی
فصل دوم -ترتیب دادن نقشه ها:



مقیاسات



اجرا نمودن و خواندن نقشه ها



جدول اساسی نقشه ،موقعیت دادن نقشه بر روی شیت



حروف و ارقام معیاری( الفبای انگلیسی)



رسم نمودن مستقیم های عمود و موازی



تقسیم مستقیم ها و زوایا به قسمت های مساوی

 اندازه گذاری در نقشه ها
فصل سوم – ترسیمات هندسی:



تقسیم دایره ها به قسمت های مساوی و ترسیم کثراالضالع های منظم



میالن و مخروطیت



عمومیات



ترسیم مماس باالی یک دایره

 تعین مرکز دایره یا قوس دایره
فصل چهارم -فصل مشترک:



ترسیم مماس هم زمان باالی دو دایره ( مماس های داخلی و خارجی)



تماس دو دایره



فصل مشترک به کمک قوس دایره ( فصل مشترک بین دو مستقیم ،بین مستقیم و دایره و میان دو دایره).

فصل پنجم -منحنی های مسطح:
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منحنی های دایره کش ( شبه بیضوی های و حلقه ها).
منحنیات لیکالی ( بیضوی ،پارابول ،هایپربول  ،سیکلوئیید ،سپیرال ارشمیدس و ایوالونت).

بخش دوم – رسم های ارتسامی
فصل ششم -نماها ،قطع ها و مقطع ها:


نماها ،معلومات عمومی ،انواع نماها(اساسی ،متمم یا کمکی ،موضعی یا حصوی).



قطع ها ،انواع قطع ها ،عالمت گذاری قطع ها ،ا تصال قسمتی از نما با قطع



مقطع ها ،فرق بین قطع و مقطع

 شرطیات و اختصارات
فصل هفتم -مرتسمات اکسونومتری:


اقسام مرتسمات اکسونومتری ،محورات اکسونومتری ،ضریب انحراف یا شاخص انحراف در اکسونومتری



مرتسمات ایزومتری قایم الزاویه



ترسیم نقطه و اشکال مسطح در ایزومتری و دیمتری قایم الزاویه



اکسونومتری اجسام هندسی ساده

کارهای گرافیکی مضمون رسم تخنیک

62

بخش دوم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف اول رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

صنوف اول
صنف اول (سمستر اول):
نام کار

شیت معیاری

شماره
1

خطوط نقشه

تعداد شیت ها
1

1-1

2

حروف معیاری

1

1-1

3

اندازه گذاری

1

1-1

4

فصل مشترک

1

1-1

5

منحنیات ترتیب دوم

1

1-1

6

سکیچ مودل ساده

1

2-1

7

ایزومتری پرزه ساده

1

2-1

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.

 بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.
قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی) 20%
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
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لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از

پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن

نظر داشت معیارهای بین المللی

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با در

سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری

64

داشت افتصادیت پروژه

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

2
اوسطعمومی

وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف عضوی با در نطر

نقشه کشی

3

آموزش ترسیمات هندسی

1

1

3

3

2

2

4

آموزش محنی ها و فصل مشترک

1

1

3

3

2

2

5

آموزش سایه و دورنما

1

1

3

3

2

2

1

1

3

3

2

2

منابع یا مآخذ

.1الن  ،دل .ک  .)1383(.تئوری وعملی متالورژی  .ترجمه قادری نیت علی اکبر .تهران .نشر آزمون .صفحه . 537

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد خام

2

آموزش نوشتن حروف معیاری

1

1

3

3

2

2

مجموع

1

1

3

3

2

2
آموزش مفاهیم اساسی مهندسی و

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

نتایج متوقعه مضمون
شماره
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نتایج متوقعه رشته
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 .2متقی پور ،احمد .)1385( .رسم فنی نقشه های صنعتی  .تهران .دانشگاه
صنعتی شریف  .صفحات 45،239-277-17،35-15
3. Kumar N.S.( 2008 ). Fundamentals engineering drawing .Delhi . King india΄s .P9,13,
21, 34,48-53,64-65.
4. КаминскийВ .П . (2007). Строителъноечерчение .Москва .АрхитектураС.C14,16,22.39,44-49,69,77.
5.Федоренко В.С. , Шошин А.И .(1981). Справочник по машино стройтельное
черчение.Москва. Машиностройтельное.C18,51,166-170,194.

پالن درسی هفته وار مضمون رسم تخنیکی1 -
معلوما اساسی

رشته

مضمون

صنف

دیپارتمنت
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سمستر

تعداد کردیت

نوع مضمون
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انجنیری صنایع

رسم تخنیکی

انجنیری صنایع

کیمیاوی نفت وگاز

1

کیمیاوی نفت وگاز

اول

اول

2

اساسی

نتیجه
هفته

موضوع

متوقعه

فعالیت استاد

فعالیت محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

آموزشی
اول
دوم
سوم
چهارم

رسم جیومتری

پرسش و پاسخ

مواد  ،وسایل  ،آالت و لوازم
مواد نقشه کشی وسایل ولوازم

پرسش و پاسخ

نقشه کشی
ترتیب دادن نقشه ها  ،شیت

پرسش و پاسخ

های نقشه کشی  ،مقیاسات

پرسش و پاسخ

اجرا نمودن وخواندن نقشه ها
ترسیمات هندسی

پنجم

پرسش و پاسخ

رسم نمودن مستقیم های عمود
و موازی
تقسیم ها و زوایا به قسمتهای

ششم

پرسش و پاسخ

مساوی
میالن ومخروطیت

هفتم

فصل مشترک  ،عمومیات ،

پرسش و پاسخ

ترسیم مماس باالی یک دایره
تماس ود دایره

هشتم

پرسش و پاسخ

فصل مشترک به کمک قوس
دایره

نهم

امتحان وسط سمستر

هفته

موضوع

پرسش و پاسخ

نتیجه
متوقعه

فعالیت استاد

فعالیت محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

آموزشی
دهم
یازدهم

منحنی های مسطح

پرسش و پاسخ

منحنی های دایره کش
منحنیات لیکالی

پرسش و پاسخ

رسم های ارتسامی
نماها  ،قطع ها و مقطع

دوازدهم

ها،نماها

پرسش و پاسخ

معلومات عمومی
قطع ها وانواع
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مقطع ها  ،فرق بین قطع و
سیزدهم

پرسش و پاسخ

مقطع
شرطیات واختصارات

چهاردهم

اقسام مرتسمات اکسونومتری

پرسش و پاسخ

،محورات اکسونومتری
مرتسمات ایزومتری قایم

پانزدهم

پرسش و پاسخ

الزاویه  ،ترسیم نقطه و اشکال
مسطح

شانزدهم

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی
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مفردات وپالن هفته وار مضمون مبادی انجنیری
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

.....................................

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

مبادی انجنیری
ICE-PGIE-0109

کود مضمون:

 2کریدیت

تعداد کریدیت:
نوعیت مضمون:

اختیاری

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
مبادی انجنیری یکی از مضامین خصوصی در رشته های مختلف انجینیری میباشد .این مضمون همرای محصلین
رشته انجینیری کمک می نماید تا با مسلک انجینیری اشنا شود و در مورد رشته های مختلف انجینیری اگاهی حاصل
نماید  .مفردات و محتویات این مضمون که شامل مفاهیم ابتدایی و اساسی انجینیری ،ریاضی ،احصایه و غیره میباشد که از
یک طرف موضوعات این مضمون پیشنیاز مضامین دیگر مانند ریاضیات ،هندسه ،رسم تخنیک ،استاتیک و غیرهمیباشد و
از طرف دیگر در حل مسایل ابتدایی روز مره انجینیری از قبیل اندازه گیری ،تبدیل واحدات و غیره کاربرد بسزای را دارا
میباشد.

اهداف آموزشی:


آموزش در مورد مسلک انجینیری



آموزش راه حل های انجینیری



آموزش سیستم اندازه گیری و تبدیل واحدات



آموزش مباحث ابتدایی احصایه



آموزش در مورد منابع انرژی



آموزش نمایش معلومات تخنیکی

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
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ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.



کارهای انفرادی گرافیکی

مفردات درسی مضمون
فصل اول کتاب :حرفه یا مسلک انجینیری
.1.1یک شغل انجینیری
.1.2تیم تکنالوژی
.1.3مسلک انجینیری
.1.4وظایف در انجینیری
.1.5رشته های انجینیری
.1.6نتیجه
فصل دوم کتاب :تحصیل برای انجینیری
.2.1

تحصیل برای انجینیری

.2.2

انجینیری منحیث یک مسلکی

.2.3

نتیجه

فصل سوم کتاب :مقدمه دیزاین انجینیری
.3.1

یک مقدمه در مورد دیزاین انجینیری

.3.2

پروسه دیزاین

.3.3

دیزاین و مشتری

.3.4

طبعیت دیزاین انجینیری

.3.5

تجربه پروسه دیزاین در تحصیل

.3.6

فرصت ها و چالش های دیزاین در آینده

فصل چهارم کتاب :حل های انجینیری
.4.1مقدمه
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.4.2تحلیل مسئله
.4.3روش انجینیری
.4.4نمایش مسئله
.4.5معیارهای نمایش مسئله
فصل پنجم کتاب :نمایش معلومات تخنیکی
.5.1مقدمه
.5.2جمع آوری و ثبت معلومات
.5.3روش های معمولی گرافیکی
.5.4معادالت تجربی
.5.5گرافسازییاکروفیتینگ
.5.6روش نقاط انتخاب شده و کمترین مربعات
.5.7معادالت تجربی :خطی
.5.8معادالت تجربی :منحنی های توان
.5.9معادالت تجربی :منحنی های نمایی
فصل ششم :اندازه گیریهای انجینیری وتخمینها
.6.1معرفی
.6.2اندازه گیری :دقتوصحت
.6.3اندازه گیری :ارقامباارزش
.6.4اشتباهات
.6.5تخمین ها
فصل هفتم کتاب :ابعاد ،واحدات ،و تبدیل واحدات
.7.1معرفی
.7.2پیشرفت بسوی اندازه گیریها
.7.3کمیت های فزیکی
.7.4ابعاد
.7.5واحدات
.7.6واحدات  SIو عالمات
.7.7قوانین استفاده از واحدات SI
.7.8سیستم های مروج و انجینیری آمریکایی
.7.9تبدیل واحدات
.7.10

سانتی گرید ،فارنهایت ،و مقیاس های مطلق
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تحلیل بعدی
فصل هشتم :احصایه
 .10.1معرفی
 .10.2توزیع فریکوینسی
 .10.3اندازه گیری میالنمرکزی
 .10.4اندازه گیری تغیرات
 .10.5ریگریشن خطی
 .10.6ضریب هماهنگی
فصل نهم :بیالنس مواد
 .14.1معرفی
 .14.2تحفظ کتله
 .14.3پروسه ها
 .14.4یک روش سیستماتیکی
فصل دهم :منابع انرژی و بدیل ها
 .15.1معرفی
 .15.2سوخت فوسیلی
 .15.3عرضه محدود سوخت فوسیلی
 .15.4ساحات عمده مصرف انرژی
 .15.5منابع بدیل انرژی
فصل یازدهم :اصول آساسی انرژی
 .16.1معرفی به ترمودینامیک
 .16.2انرژی ذخیره شده
 .16.3انرژی در حرکت
 .16.4قانون اول ترمودینامیک :تحفظ انرژی
 .16.5قانون دوم ترمودینامیک
 .16.6مؤثریت
 .16.7توان
 .16.8دورهای خنک سازی

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری
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حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.
محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.

 بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.
قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.

 در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.
پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی) 20%
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از

پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن

نظر داشت معیارهای بین المللی

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با در

سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

رشته

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری

دیپارتمنت
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سمستر

داشت افتصادیت پروژه

 =3اعظمی ترین اشتراک

صنف

 =1کمترین اشتراک
 =2اشتراک متوسط

تعداد کردیت

مضمون

2.08
اوسط عمومی

وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف عضوی با در نطر

1

آموزش در مورد مسلک انجینیری

3

3

2

1

3

3

2

آموزش راه حل های انجینیری

3

3

2

1

3

3

3

آموزش سیستم اندازه گیری و تبدیل

1

1

3

1

3

3

5

آموزش در مورد منابع انرژی

1

3

2

1

2

1

6

آموزش نمایش معلومات تخنیکی

1

2

3

1

3

3

1.67

2.16
7

2.5

1

2.67

2.5

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد خام

4

آموزش مباحث ابتدایی احصایه

1

1

3

1

2

2

مجموع

نوع مضمون

معلوما اساسی

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

واحدات
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هفته

انجینری صنایع

مبادی

انجنیری صنایع

کیمیاوی

انجنیری

کیمیاوی نفت وگاز

موضوع

نتیجه متوقعه
آموزشی

اول

فعالیت استاد

اول

فعالیت
محصل

2

اختیاری

روش تدریس

ارزیابی روزمره

حرفه یا مسلک انجنیری
اول

پرسش و پاسخ

شغل انجنیری
تیم تکنالوژی

دوم

سوم
چهارم
پنجم

ششم

تحصیل برای انجنیری  ،انجنیری منحیث یک

پرسش و پاسخ

مسلک
مقدمه دیزاین انجنیری،پروسه دیزاین

پرسش و پاسخ

،طبیعت دیزاین انجینری

پرسش و پاسخ

راه حل انجنیری
نمایش معلومات تخنیکی  ،جمع آوری و ثبت

پرسش و پاسخ

معلومات ،روش های معمولی گرافیکی
معادالت تجربی

پرسش و پاسخ

خطی  ،منحنی  ،و منحنی نمایی

هفتم

اندازه گیری انجنیری و تخمینها

پرسش و پاسخ

هشتم

ابعاد  ،واحدات وتبدیل واحدات

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

موضوع

دهم

یازدهم

دوازدهم
سیزدهم

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

قوانین استفاده از واحدات

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

سیستمSI
احصایه  ،توزیع فریکونسی

پرسش و پاسخ

اندازه گیری تغیرات
توزیع فریکونسی

پرسش و پاسخ

اندازه گیری تغیرات

پرسش و پاسخ

منابع انرژی و بدیل ها

74

بخش دوم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف اول رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

سوخت فوسیلی
چهاردهم

اصول اساسی انرژی  ،انرژی ذخیره شده

پرسش و پاسخ

انرژی در حرکت

پانزدهم

قانول اول و دوم ترمودینامیک

پرسش و پاسخ

شانزدهم

رهنمایی امتحان نهای

پرسش و پاسخ
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پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی
رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

مفردات وپالن درسی هفته وار مضامین

صنف اول -سمستر دوم

مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون ثقافت اسالمی ()۲
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لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

.....................................

پوهنځی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

ثقافت اسالمی( 2 -عبادات و حکمت های آن)

کود مضمون:

ICE-PGIE-0201

تعداد کریدیت:

 1کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
نظام اجتماعی اسالم در سلسله ی مضامین ثقافت اسالمی ،چهارمین مضمون است که با رعایت تسلسل منطقی میان
مطالب ثقافت اسالمی در سمستر های چهارم تدریس می شود .آگاهی ازین نظام  ،که روابط ذات البینی را میان افراد
جامعه اسالمی و رابطه جامعه اسالمی را با سایر جوامع غیر اسالمی ،مطابق به رهنمود های آیات قران مجید و احادیث
پیامبر اسالم بیان می دارد ،از ضرورت های مبرم جامعه اسالمی برای هر مسلمان شمرده می شود .محصالن بعد از مطالعه
و فراگیری این مضم ون معلومات کامل و مستدل را در مورد مفهوم نظام اجتماعی اسالم  ،اصول ،مبانی و ویژه گی های
آن ،در مورد ساختار فرد و ساختار خانواده  ،انحالل خانواده و روابط و آداب اجتماعی  ،مبارزه با انحرافات اجتماعی بدست
آورده و در نتیجه،آداب و مکلفیت هایش را درعرصه های زندگی فردی و اجتماعی در پرتوی رهنمود های نظام اجتماعی
اسالم رعایت و در بهبود اوضاع اجتماعی مسئوالنه سهم فعال خواهد گرفت.
اهداف آموزشی:


آشنایی کامل با نظام با اساسات نظام اجتماعی اسالم و بیان آیات و احادیثی که در باره اجتماع و زندگی اجتماعی
آمده است.



درک و شناخت رابطه میان ساختار های فردی نظام اجتماعی اسالم با مبانی ساختارهای خانواده گی و اجتماعی
اسالم.



شناخت دالیل و رهنمود های شرعی حاکم بر جا معه و تفکیک آن از عرف های ناپسند



تشخیص اسباب خشونت خانواده گی وراه های حل آن



توانایی دفاع علمی و اکادمیکی از ارزش ها و کفالت نظام اجتماعی اسالم و طرق روش مبارزه با انحرافات اجتماعی
از منظر اسالم

شیوه های تدریس و آموزش:
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ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسخ به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس اصل محصل محوری.
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
پیشگفتار -محتویات مضمون:
فصل اول :مفهوم نظام اجتماعی


تعریف نظام اجتماعی اسالمی



اصول و مبانی نظام اجتماعی اسالمی



ویژه گی های نظام اجتماعی اسالمی



اهداف نظام اجتماعی اسالمی { ذکر تشویق اسالم به برخی از خدمات اجتماعی و عام المنفعه ضروری هست}

فصل دوهم :ساختار جامعه اسالمی از دیدگاه اسالم


ساختار فرد



ساختار خانواده

فصل سوم :انحالل خانواده و راه های حل مشکالت آن


اسباب انحالل خانواده



اسباب خشونت خانواده گی وراه های حل آن



تحدید نسل و تنظیم خانواده از دیدگاه اسالم

فصل چهارم :روابط واداب اجتماعی


رابطه فرد با فرد



رابطه فرد با اجتماع

فصل پنجم :مبارزه با انحرافات در جامعه اسالمی


انحرافات اخالقی



اختالط و مفاسد آن



فحشاء و عریانی



مسکرات و مخدرات



قمار



موسیقی و رقص



سوی استفاده از ابزار های معاصر (انترنیت ،شبکه های اجتماعی ،وتلویزیون)

نتایج متوقعه رشته

ه

شمار

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
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بلند بردن سطح دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و فعال شان در عرصه های مهم

.1

.2

.3

شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با اصول و مبانی کلی اسالم  ،آشنایی

تربیه جوانان آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت اسالمی

تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان الگوی های عملی تربیه سالم

با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم با دستآوردهای علوم معاصر .

اسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت دنیا و آخرت همآهنگی ایجاد نمایند.

.4

تعالیم حیات بخش اسالمی.

انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه انسانی و عناصر مؤثر در تحکیم صلح و ثبات کشور در پرتوی
ارایه دانش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر دالیل نقلی و عقلی با بیان آثار
و حکمت های هر موضوع.

.5

.6

صنف

سمستر

دیپارتمنت
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نوع مضمون

تعداد کریدیت

انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری سالم از نعمات ارزنده عالم هستی .

 =۳مطابقت کامل

مضمون

 =۱کمترین مطابقت

 =۲مطابقت نسبی

ن.م.ر.

ن.م.

ن.م.ر

ن.م.ر

انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی جهت تنظیم رابطه درست

مجموع

3

2.6

1.8

1.8

1.6

1
اسالم و طرق روش مبارزه با انحرافات اجتماعی از منظر اسالم
۵

توانایی دفاع علمی و اکادمیکی از ارزش ها و کفالت نظام اجتماعی

3

2

1

2

1

1
۴

تشخیص اسباب خشونت خانواده گی وراه های حل آن

3

2

3

1

2

1
از عرف های ناپسند
۳

شناخت دالیل و رهنمود های شرعی حاکم بر جا معه و تفکیک آن

3

3

2

3

2

1
با مبانی ساختارهای خانواده گی و اجتماعی اسالم.
۲

درک و شناخت رابطه میان ساختار های فردی نظام اجتماعی اسالم

3

3

1

2

1

1
۱

احادیثی که در باره اجتماع و زندگی اجتماعی آمده است.

3

3

2

1

2

1
آشنایی کامل با نظام با اساسات نظام اجتماعی اسالم و بیان آیات و

ن.م.ر
ن.م.ر
نتایج متوقعه مضمون

پالن درسی هفته وار مضمون
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معلومات
اساسی

هفته

ثقافت اسالمی

موضوع

درسی



اهداف نظام اجتماعی اسالم { ذکر تشویق
اسالم به برخی از خدمات اجتماعی و عام
المنفعه ضروری هست}

o

ساختار جامعه اسالمی از دیدگاه اسالم
ساختار فرد
ایمان وعقیده
اخالق و آداب،ساختار خانواده،مفهوم
خانواده ،ساختار خانواده ،ازدواج ،مقدمات
ازدواج



اول

دوم

o2

o

o

چهارم

پنجم

5

ششم

6

آموزشی



1

4

متوقعه

تعریف نظام اجتماعی اسالم
اصول و مبانی نظام اجتماعی اسالم
ویژه گی های نظام اجتماعی اسالم



سوم

نظام اجتماعی اسالم

نتیجه

ساعات

3

دوم

اختیار همسر،آداب و شروط اختیار ،اثار و
نتایج اختیار

چهارم

1

فعالیت فعالیت روش
استاد

محصل تدریس

پوهنتون
شمول

ارزیابی
روزمره

پرسش
و پاسخ

//

//

تعریف نکاح ،ارکان نکاح
شروط نکاح { به نکاح های درست و نا
درست اشاره شود} ،آداب نکاح
مروری بر عادتهای مروجه در نکاح ها در
افغانستان ،محرمات نکاح { به رضاعت
اشاره شود}

//

//

آثار و نتایج ازدواج ،حقوق زوجین {اشاره
به تعدد زوجات مهم است} ،حقوق والدین
حقوق اوالد ( از جنین تا بلوغ) {در ین جا
به تبنی نیز اشاره شود}
آداب خانواده
80
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انحالل خانواده و راه های حل مشکالت
هفتم

7

آن،اسباب انحالل خانواده ،طالق ،خلع،
تفریق

//

هشتم

8

ارتداد ،لعان ،ظهارو ایالء

//

نهم

9

امتحان بیست فیصد

//

دهم

10

یازدهم

11

 :روابط واداب اجتماعی ،رابطه فرد با فرد،
رابطه فرد با اجتماع ،خویشاوندان،
همسایه ،جامعه

//

دوازدهم

12

حفاظت محیط زیست از دیدگاه اسالم

//

سیزدهم

13

مسئولیت فرد در اصالح جامعه ،آداب
اجتماعی ،رعایت کرامت انسانی ،آداب
معاشرت ،اداب خوردن و نوشیدن ،اداب

چهاردهم

14

انحرافات اخالقی ،اختالط و مفاسد آن،
فحشاء و عریانی ،مسکرات و مخدرات،
قمار ،موسیقی و رقص

//

پانزدهم

15

سوی استفاده از ابزار های معاصر
(انترنیت ،شبکه های اجتماعی ،وتلویزیون)

//

شانزدهم

16

ارزیابی ؛ حل مشکالت محصالن و
راهنمایی امتحان

//

اسباب خشونت خانواده گی وراه های حل
آن
تحدید نسل و تنظیم خانواده از دیدگاه

//

اسالم

//

لباس پوشیدن ،آداب سفر

نوت :جدول فوق در کتاب نصاب تحصیلی رشته گنجانیده نشده بلکه توسط استاد مضمون تهیه و در اول سمستر به دسترس محصلین قرار .
منابع یا مآخذ:

 .１ماخذ اساسی

نظام اجتماعی اسالم  -دیپارتمنت ثقافت اسالمی
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 .２مآخذ کمکی

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

علوان ،ناصع ( ،)1385آداب خواستگاری زوجین،
زحیلی ،وهبه ( ،)1394فقه خانواده ،دیجیتال
مودودی  ،ابو اال علی ( ،)1394حجاب در اسالم ،دیجیتال
قطب ،سید ،عدالت اجتماعی اسالم ،انجمن تربیه افکار
ایوب ،حسن  ،سلوک اجتماعی در اسالم
سباعی ،مصطفی  ،همکاری های اجتماعی
مطهری ،مرتضی ( ،)1360نظام حقوق زن در اسالم ،انتشارات صدرا
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)۲( مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون لسان خارجی
لیسانس

:مقطع تحصیلی

.....................................

:پوهنتون

انجنیری صنایع کیمیاوی

:پوهنځی

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

:دیپارتمنت

)2( لسان تخصصی

:اسم مضمون
:کود مضمون

ICE-PGIE-0203
کریدیت2

:تعداد کریدیت

پوهنتون شمول

:نوعیت مضمون

0103

:پیشنیاز مضمون

اول

:صنف

دوم

:سمستر

Syllabus of
English for
Chemicai Industrial Engineering Faculty Students
Code: ICE-PGIE -203
1st
Semester
Year: 1398
Teacher:
Email:
Office:
................................. University
Faculty of Chemical Industrial Engineering
Department of English
Office: Department of Petrochemical and Gas Industrial Engineering
Office hours: By appointment
Course Description and Objectives:
The English is designed for the undergraduate learners of Engineering as
foreign or Second language, in the department of Petrochemical and Gas
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Industrial Engineering at .................... University, who wish to have a high Level
of competence in English and wish to enter different careers.
Required Textbook:
Please note: Assigned textbook reading for this course is NOT optional. It is
expected that all course participants READ all assigned readings BEFORE
coming to class, beginning an assignment, and BEFORE contacting the
instructor (s) concerning activity questions, which directly relate to
ASSIGNED readings.
Class Instructional Strategies:
In this course, students are expected to come to the class on time as
responsible adult students. They must keep the classroom environment
friendly and have positive attitude with their classmates. They are required
to respect each other and comply with all Islamic religious and Afghan
cultural values. Students are also asked to complete individual
assignments and/ or research using technology. They are also asked to
work on projects either individually or collaboratively. Collaborative group
and/ or pair activities (discussions, expressing opinions, making
inferences, comparison, sharing ideas and presentations) are also
included in this course.
Homework and Late Work Policy
Students in the all Departments are expected to finish all assigned
homework before coming to class the next day. This is essential. If a
student does not complete his or her homework, the student will not be
prepared to participate fully in class. If a student misses class, it is that
student’s responsibility to find out what he or she has missed and to make
up any missed homework or class work.
Guidelines for submission of the assignments:
Any assignments that are submitted past the due date will be subject to the
following point deduction system:
1. One day late: loss of 2 points for that assignment.
2. Two days late: Loss of an additional 3 points for that assignment.
3. Three days late: loss of an additional 5 points for that assignment.
4. Four days or more late: loss of 100% of points for that assignment.
Any requests for extensions must be made prior to the posted due date to the
student’s teacher. Requests will be considered on an individual/group basis and
extensions may be liable for additional percentage loss upon the discretion of the
teacher.
Grading and Record Keeping
COURSE GRADING SYSTEM:
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A participant’s course grade in ___ (100) ______________ will be determined
according to the following point schedule:
Attendance
(10 points)
Daily assignment
(10 points)
Presentation
(10 points)
Mid Term Exam
(20 points)
Final Exam
(50 points)
Total Possible
(100 points)
Classroom Participation and Conduct
Students who fail to participate, attend, or cooperate with program guidelines
may also be dismissed from the program allowing instructors to focus their

time on students who are motivated to learn.
Cell Phones
All cell phones must be off during class. Failure to keep a phone off may result in
your being asked to leave class for the day, which will be counted as an
absence.
Weekly Plan of English subject (1st semester)
Wee
ks

Title of the lesson

1

Introduction and description of course policy, & conversation

2

We had great time, and weekend activities

3

What is your neighborhood like? & stores and places in a city

4

What does she look like?& clothing styles; people

5

Have you ever ridden a camel? & past experiences; usual activities

6

Exercise, and grammar focus &( seminar)

7

Reading& Conversation(seminar)

8

Midterm exam

9

It is a very exciting place, cities; hometown; countries (seminar)

10

It really works& exercise (seminar)

11

May I take your order? conversation ( seminar)
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12

Exercise &the biggest and the best( seminar)

13

Conversation, Grammar focus and discussion (seminar)

14

Grammar( seminar)

15

Invitations and excuses; leisure-time

16

Grammar focus, plans and hopes for the future, conversation (general review)

)۲( مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون سافت ویر های انجنیری
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لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

.....................................

پوهنځی :

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

سافت ویر های انجنیری ()2

کود مضمون:

ICE-PGIE-0206

تعداد کریدیت:

2کریدیت

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول
0106

پیشنیاز مضمون:
صنف:

اول

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
کمپیوتر  2-یکی از مضامین پوهنتون شمول در رشته های مختلف انجینیری میباشد .مهارت کمپیوتری یکی از
مهارت های خواسته شده انجینیران رشته میباشد .این مضمون فارغ التحصیالن رشته انجینیری کمک می نماید تا دانش
مسلکی در رابطه به کمپیوتر دریافت نماید.

اهداف آموزشی:معرفی پروگرام های ()Ms Word


آموزش ترسیم نمودن جداول




Working with mail merge
Changing word option

مفردات درسی
عناوین عمومی و فرعی
- Introduction to Ms Word
- What is new in Ms Word 2010
- Exploring Microsoft Office backstage
- Editing and formatting Documents
- Checking spelling and grammar
- Inserting elements and objects to word documents
- Working with graphics
- Working with tables
- Inserting header and footer
- Working with layouts in documents
- Working with mail merge
- Changing word option
شیوه ارایه لکچر و افزارتدریس ( : )Lecturer Methodology and Teaching Tools
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The pattern of teaching envisaged would involve a briefing session (or
lecture ) of up to two hour each week when specific tasks would be set for
the students These would normally be practical computer related tasks but
could involve information seeking students will receive.
 According to Credit system:پالیسی حاضری Attendance
 :شیوهارزیابی Evaluation Method
-

Class Participation- 5%
Activities / Quiz ( By – week ) 15%
Midterm – 2%
Final Exam – 60%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته
از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع

انکشاف پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -4چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن

نمره

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

1

3

1

1

2

2

1

3

1

1

2

2

1

3

1

1.2

1.6

1.6

1

اوسط عمومی
 =۳اعظمی ترین اشتراک

در نظر داشت معیارهای بین المللی

4

Working with mail
merge
Changing word option
مجموع

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با

3

آموزش ترسیم نمودن جداول

سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

2

)Word

نطر داشت افتصادیت پروژه
 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری

1

معرفی پروگرام های ( Ms

خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف عضوی با در

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد

شماره

نتایج متوقعه مضمون

 =۲اشتراک متوسط

1.6
 =۱کمترین اشتراک

مآخذ (: )References
1- CBT nuggets video Tutorialswww.Microsoft.com11
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2- Microsoft excel 2011 help and excel 2010 with quick books

مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون ریاضی انجنیری ()۲
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لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

.....................................

پوهنځی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

ریاضی انجنیری ()2

کود مضمون:

ICE-PGIE-0204

تعداد کریدیت:

3کریدیت

نوعیت مضمون:

اساسی
0104

پیشنیاز مضمون:
صنف:

اول

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
هدف از تدریس مضمون ریاضیات عالی تاکید به حافظه سپردن ،و نظریات در بارۀ نکات اساسی و عمده قاعده های
ریاضی در مورد مطالعه وتشخیص روابط ریاضی عمومی بارشتۀ تحصیلی شان و ضمناً آشنایی محصالن با ضرورت و ارتباط
آن با سایر علوم می باشد.
اهداف آموزشی:


آشنایی با انتی گرال گیری



استفاده از انتیگرال در عمل



معادالت تفاضلی معمولی درجه اول



استفاده از معادالت تفاضلی در عمل



آشنایی با معادالت تفاضلی معمولی درجات بلند (عالی)

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
 .3مورادیکه در این مضمون تحت پوشش قرار می گیرند:

انتی گرال گیری Integration
-

Sums and Sigma Notation
مساحت منحیث لیمت مجموعه
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-

انتیگرال معین

-

خواص انتیگرال معین

-

تیوری اساسی کالکولس

-

روش تعویض The Method of Substitution

-

مساحت ساحات هموار

تخنیک های انتیگرال گیری Techniques of Integration
-

انتیگرال گیری قسمی Integration by Part

-

انتیگرال های توابع دورانی

-

تعویض معکوس

-

سایر روش های تحلیل انتیگرال ها

-

Improper Integrals
قاعده ذوذنقه و نقطه میانی

-

قاعده Simpson

-

سایر جنبه های انتیگرال گیری تقریبی

تطبیق انتیگرال گیری Applications of Integration
-

احجام به طریقه برش

-

احجام بیشتر به طریق برش

-

طول قوس و مساحت سطوح

-

کتله ،مومنت و مرکز کتله

-

مراکز ثقل

-

سایر تطبیقات فزیکی

-

تطبیقات در انجنیری

معادالت تفاضلی معمولی درجه اول First-Order Ordinary Differential Equations ODEs
 مفاهیم اساسی مفهوم هندسی ) ،y_ _ ƒ(x, yمسیر ساحات ،روش Euler’s معادالت تفاضلی معمولی جدا شونده معادالت تفاضلی معمولی دقیق معادالت تفاضلی معمولی خطی  ،معادله برنولی ،دینامیک نفوس مسیر اورتوگونال Orthogonal Trajectories موجودیت و یگانگی حل برای پرابلم های کمیات اولیهمعادالت تفاضلی معمولی خطی درجه دوم Second-Order Linear ODEs
-

معادالت تفاضلی معمولی خطی درجه دوم متجانس

-

معادالت تفاضلی معمولی خطی درجه دوم متجانس با ضرایب ثابت
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-

مودل نمودن نوسان آزاد سیستم کتله – فنر (سپرنگ)

-

معادالت Euler – Cauchy

-

موجودیت و یگانگی حل ها

-

معادالت تفاضلی معمولی خطی درجه دوم غیر متجانس

-

مودل نمودن :نوسان توسط قوه .ریزونانس

-

مودل نمودن :سرکت های برقی

-

حل به کمک تغییر پذیری پارامتر ها

معادالت تفاضلی معمولی درجات بلند (عالی) Higher Order Linear ODEs
-

معادالت تفاضلی معمولی خطی متجانس

-

معادالت تفاضلی معمولی خطی متجانس با ضرایب ثابت

-

معادالت تفاضلی معمولی خطی غیر متجانس

-

توابع دو متحوله و چندین متحوله ،مفهوم هندسی تابع دو متحوله ،مشتقات قسمی توابع دو متحوله و مفهوم
هندسی آن ،دیفرانسیل کلی ،مشتق توابع مرکب ،مشتقات و دیفرانسیل ترتیب عالی(ترتیب دوم) ،فورمول تیلور
برای تابع دو متحوله
اکستریموم تابع دو متحوله ،شرایط الزمی و کافی موجودیت اکستریموم تابع دو متحوله ،مماس و ناظم به سطح
معادله تفاضلی ،صنف بندی آن ،مسئله کوشی و شرایط یگانه بودن حل معادله تفاضلی ،حل عمومی،
خصوصی(قسمی) و حل خاص معادله تفاضلی ،معادله تفاضلی با متحول های جدا شونده ،معادله تفاضلی متجانس
ترتیب اول ،معادله تفاضلی خطی ترتیب اول
معادله تفاضلی برنولی ،معادالت تفاضلی ترتیب عالی و مسئله -کوشی برای آنها ،معادالت تفاضلی ترتیب عالی
که پائین اوردن ترتیب آنها ممکن میباشد.
معادالت تفاضلی خطی متجانس ترتیب دوم ،خواص عمومی و حل آن ،سیستم حل بنیادی ،حل خصوصی
فورمول استروگراد -لیوویل برای دریافت یک حل خصوصی معادله تفاضلی خطی متجانس ترتیب دوم ،حل
عمومی و جستجوی حل خصوصی معادله تفاضلی غیرمتجانس خطی ترتیب دوم به طریقه ثابت ها
معادله تفاضلی غیرمتجانس ترتیب دوم با ضرایب ثابت ،دریافت یک حل خصوصی آن بکمک شکل طرف راست
توسط میتود ضرایب ثابت نامعین
سیستم معادالت تفاضلی ،مسئله کوشی آن ،تبدیل معادله ترتیب – nام به سیستم نورمال معادالت تفاضلی
ترتیب اول
سیستم نورمال معادالت تفاضلی خطی با ضرایب ثابت حقیقی ،ارائه شکل ماترکسی و وکتوری آن ،حل سیستم
های خطی با ضرایب ثابت ،در صورت حال جذور ساده معادله مشخصه
سل سله های عددی مثبت العالمه ،ترادف حاصل جمع های قسمی آنها ،تقارب و تباعد آنها ،عملیات حسابی باالی
آنها ،مشخصه های الزمی و کافی تقارب آنها (مشخصه دالمرت ،کوشی ،مقایسوی ،انتگرالی)
سلسله های عددی مختلف العالمه ،متناوب العالمه،تقارب مطلق و شرطی آنها ،سلسله با حدود مختلط
سلسله تابعی ،ناحیه تقارب آن ،تقارب منظم ،مشخصه تقارب ویرستراس ،سلسله های طاقتدار قضیه آبل و نتایج
آن
سلسه تیلور و مکلورن ،تجزیه توابع ساده به سلسله های تیلور و مکلورن
سیستم توابع اورناگونالی(متعامد

-

-

-
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-

سیستم توابع متعامد مثلثاتی ،سلسله مثلثاتی فوریه

تجزیه توابع به سلسله مثلثاتی فوریه با دوران  2در انتروال های ][0, ] ، [-,
تجزیه توابع به سلسله مثلثاتی فوریه در ][a, b، [0, l] ، [-l, l

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته
از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع

انکشاف پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 4چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن

در نظر داشت معیارهای بین المللی

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با

سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

نطر داشت افتصادیت پروژه
 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری

خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف عضوی با در

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد

شماره

نتایج متوقعه مضمون

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

آشنایی با انتی گرال گیری

2

2

2

3

3

3

2

استفاده از انتیگرال در عمل

3

2

2

3

3

3

3

معادالت تفاضلی معمولی درجه اول

2

2

3

2

3

3

4

استفاده از معادالت تفاضلی در
عمل

3

3

2

3

2

2

5

آشنایی با معادالت تفاضلی معمولی
درجات بلند (عالی)

3

2

2

3

3

3

2.6

2.2

2.2

2.8

2.8

2.8

مجموع
اوسط عمومی
 =۳اعظمی ترین اشتراک

 =۲اشتراک متوسط

2.6
 =۱کمترین اشتراک

مآخذ:
 -1اسماعیلی ,دکتر حمید .)1383(.ریاضیات مهندسی ,ایران ,تهران ,انتشارات دانشگاه ابو علی سینا.
 -2غوری،محمدانور.)1388(.ریاضیات عالی.کابل:سعید
 -3همتا ،نور محمد ( )۱۳۹۰ریاضات عالی ۱و ۲انشارات سالم
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 -4بوس ,مری ال .)1376( ,روش های ریاضی در علوم فیزیک ,مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 -5جمشیدی ,حمیدرضا .)1384(.ریاضیات عالی,تهران:انتشارات جنگل.
 -6حیایی،مجید،)1392(،کاربرد ریاضی در علوم فیزیک،تهران:انتشارات مهد.
 -7مارون  ،اساک  .) 1385 (.ریاضیات عمومی  .جلد اول انتشارات پاریاب  ،تهران .
 -8محمدی راد  ،ناصر .)1380 (.ریاضی آزمون کارشناسی ارشد  .انتشارات ارمغان هنر ،تهران
 -9درویزه,منصور .)1377(.ریاضیات عالی مهندسی.گیالن ,انتشارات دانشگاه گیالن.

پالن درسی هفته وار مضمون ریاضی انجنیری ()2
رشته

مضمون

دیپارتمنت

مبادی

انجنیری صنایع

انجنیری

کیمیاوی نفت وگاز

انجینری
معلوما اساسی

صنایع
کیمیاوی

صنف

اول

سمستر

اول

تعداد کردیت

3

نوع مضمون
ریاضی انجنیری
2

نتیجه
هفته

موضوع

متوقعه

فعالیت استاد

فعالیت محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

آموزشی
انتی گرال گیری
اول

پرسش و پاسخ

انتی گرال معین
خواص انتیگرال معین

دوم

تخنیک های انتیگرال گیری

پرسش و پاسخ

انتیگرال های قسمی
تعویض معکوس  ،سایر

سوم

پرسش و پاسخ

روشهای تحلیل انتی گرال
ها

چهارم

تطبیق انتیگرال گیری ،

پرسش و پاسخ

احجام به طریقه برش
معادالت تفاضلی معمولی

پنجم

پرسش و پاسخ

درجه اول
مفاهیم اساسی
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ششم

هفتم

معادالت تفاضلی معمولی

پرسش و پاسخ

خطی درجه دوم  ،متجانس
معادالت تفاضلی خطی

پرسش و پاسخ

درجه دوم متجانس
معادالت تفاضلی معمولی

هشتم

خطی درجه دوم غیر

پرسش و پاسخ

متجانس
سرکت های برق

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

معادالت تفاضلی معمولی
درجات بلند
دهم

پرسش و پاسخ

توابع دو متحوله و جندین
متحوله  ،مفهوم هندسی
تابع دو متحوله
اکستریموم تابع دو متحوله

یازدهم

پرسش و پاسخ

 ،مفهوم هندسی تابع دو
متحوله
معادله تفاضلی صنف بندی

دوازدهم

آن مسئله کوشی و شرایط

پرسش و پاسخ

یگانه بودن حل معادله
تفاضلی
معادله برنولی

سیزدهم

پرسش و پاسخ

معادالت تفاضلی خطی
متجانس ترتیب درجه دوم

چهاردهم

پانزدهم

سیستم معادالت تفاضلی ،

پرسش و پاسخ

سیستم های ضریب ثابت
سلسله های عددی مختلف

پرسش و پاسخ

العالمه
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شانزدهم

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی

مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون هندسه ترسیمی ()۱
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

.....................................

پوهنځی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

هندسه ترسیمی ()1

کود مضمون:

ICE-PGIE-0211

تعداد کریدیت:

2کریدیت

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:
صنف:

اول

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
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هندسه ترسیمی 1-یکی از مضامین اساسی در رشته های تخصصی از جمله انجینیری میباشد .مفردات و محتویات
این مضمون که شامل مفاهیم اساسی مهندسی از جمله نقطه ،خط  ،مستوی ،ارتسامات ،سطوح ،زاویه ،دورنما وغیره میباشد
از یک طرف به حیث موضوعات پیشنیاز مضامین دیگر مانند هندسه ترسیمی –  ،2مهندسی ،نرم افزار میباشد و از طرف
دیگر در حل مسایل روز مره انجینیری کاربرد بسزای را دارا میباشد .این مضمون اساس نقشه کشی انجینیری که یکی از
مهارت های خواسته شده انجینیر میباشد ،تشکیل میدهد.
اهداف آموزشی:


آموزش مفاهیم اساسی مهندسی و ترسیم آنها



آموزش تقاطع خطوط و مستوی



آموزش کمیات واقعی



آموزش گسترش سطوح اجسام هندسی



آموزش سایه و دورنما

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.



کارهای انفرادی گرافیکی

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
تاریخچه مختصر مضمون ،مفهوم و اهمیت آن برای انجنیران ،طریقه های ارتسام موازی و مرکزی
بخش اول
ارتسام های قایم الزاویه در دو و سه مستوی ارتسام
فصل اول  -نقطه:
 .1ترسیم نقطه در سیستم مستوی های ارتسام  Vو  ( Hمستوی های ارتسام مقابل و افقی)
 .2ترسیم نقطه در سیستم مستوی های ارتسام  V ،Hو  ( Wمستوی های ارتسام مقابل  ،افقی و جانبی)
فصل دوم – خط مستقیم:
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 .1موقعیت خط مستقیم نسبت به مستوی های ارتسام  V ،Hو W
 .2تقسیم قطعه خط مستقیم به نسبت های داده شده
 .3تعین طول حقیقی قطعه مستقیم و زاویه های میالن آن نسبت به مستوی های ارتسام بطریقه مثلث قایم الزاویه
 .4آثار خط مستقیم ،حالت های خصوصی آثار خط مستقیم
 .5موقعیت متقابل دو مستقیم (مستقیم های موازی ،متقاطع و متنافر)
 .6تعین نقاط مرئی و نا مرئی
 .7مرتسمات زاویه قایم
 .8حل مسایل و تمرینات
فصل سوم – مستوی:
 .1طرق ارائه مستوی در نقشه
 .2موقعیت مستوی نسبت به مستوی های ارتسام (مستوی حالت عمومی ،مستوی های تر از و مستوی های ترسیم
کننده)
 .3آثار مستوی
 .4خط مستقیم و نقطه شامل مستوی
 .5خطوط اساسی مستوی

فصل چهارم – موقعیت متقابل خط مستقیم و مستوی و موقعیت متقابل دو مستوی:
 .1موقعیت متقابل خط مستقیم و مستوی ( مستقیم موازی به مستوی ،مستقیم متقاطع با مستوی)
 .2موقعیت متقابالً متقاطع و موازی مستوی ها
 .3مستقیم عمود به مستوی
 .4شرط عمودیت دو مستوی
 .5ترسیم مرتسمات زاویه میان دو مستوی
 .6حل مسایل و تمرینات
فصل پنجم – طریقه تحول ارتسامات قایم الزاویه (نقشه):
 .1معلومات عمومی ،مفهوم و تعریف تحول ارتسامات نقشه
 .2طریقه های تحول نقشه (طریقه تبدیل مستویات ارتسام ،طریقه دورانی ،طریقه انتقال مستوی موازی)
 .3طریقه تبدیل مستوی های ارتسام
 .4طریقه دورانی( دوران به مدار محورات عمود نسبت به مستوی های ارتسام)
 .5طریقه دوران به مدار خطوط تر از (دوران به مدار هاریزنتال یا فرنتال) مستوی
 .6طریقه انتقال (تغیر محل) مستوی موازی یا دوران بدون محور
 .7بکار برد طریقه های ارتسام جهت حل مسایل متریک و غیر متریک
فصل ششم – سطوح:
 .1سطوح رخدار (وجهه دار) تشکل و موارد استعمال آنها
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 .2سطوح منحنی و کاربرد آن در تخنیک معاصر
 .3سطوح خطی قابل گسترش
 .4سطوح غیر قابل گسترش ( سطوح خمیده)
 .5سطوح دورانی
فصل هفتم – گسترش سطوح:
 .1معلومات عمومی و خواص اساسی گسترش
 .2گسترش سطوح رخدار (سطوح منشوری و هرمی)
 .3گسترش سطوح منحنی قابل گسترش ( سطح مخروطی ،استوانه ئی و سطح با ضلع بازگشت)
فصل هشتم – تقاطع سطوح با مستوی:
 .1معلومات عمومی
 .2تقاطع سطوح رخدار با مستوی
 .3تقاطع سطوح منحنی با مستوی
 .4تقاطع سطوح دورانی با مستوی
فصل نهم – تقاطع سطوح با خط مستقیم:
 .1عمومیات
 .2تقاطع مستقیم با سطوح رخدار ( سطح هرمی و منشوری)
 .3تقاطع مستقیم با سطوح منحنی ( سطح استوانه ئی ،مخروطی ،کره ئی)

فصل دهم – تقاطع متقابل سطوح:
 .1عمومیات
 .2طریقه های اساسی ترسیم خط تقاطع سطوح
 .3تقاطع سطوح رخدار
 .4تقاطع سطح رخدار با سطح منحنی
 .5تقاطع متقابل سطوح منحنی
 .6تقاطع سطوح دورانی هم محور
 .7طریقه کره های کمکی جهت ترسیم خط تقاطع سطوح دورانی
 .8قضیه گاسپرمونز در مورد تقاطع سطوح منحنی درجه دوم
بخش دوم
دورنما
فصل اول– تاریخچه دورنما:
 .1دورنما در عصر قدیم و دوره رنسانس
 .2دورنما از قرن  IVتا به امروز
فصل دوم– تعریف و مفاهیم اساسی:
 .1عناصر اساسی اپارت دورنما ،عالیم و نام گذاری
 .2دورنمای نقطه
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 .3دورنمای خط مستقیم ،نقطه تالقی مستقیم ها
 .4دورنمای اشکال مسطح
فصل سوم – طریقه مهندسان و مسایل بیشتر عمومیت داشته متریک:
 .1طریقه مهندسان
 .2تقسیم قطعه خط های مستقیم به نسبت های معین
 .3نمونه های حل بعضی مسایل
فصل چهارم– طریقه جدول دورنمایی ،خصوصیات دورنما:
 .1طریقه جدول دورنمائی
 .2انتخاب نقطه دید و مستوی تصویر
 .3مقیاسات دورنمائی
کارهای گرافیکی مضمون هندسه ترسیمی.
برای صنف اول (سمستر اول)
شماره نام کار

شیت
معیاری

تعداد شیت
ها
1

1-1
1-1

1

دریافت موقعیت مستقیم ها نسبت به مستوی های ارتسام در اجسام
هندسی

2

دریافت خط تقاطع دو مستوی و تعین مرئیت آن

1

3

دریافت کمیت حقیقی مقطع در اجسام هندسی

1

1-1

4

دریافت فاصله بین دو وجهه ،زاویه بین وجهه های اجسام هندسی

1

1-1

5

ترسیم دورنما تعمیر رهایشی ساده

1

1-1

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
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زیستی و انکشاف پایداراین روند
 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

موسسات صنعتی
 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط

1

آموزش مفاهیم اساسی مهندسی و ترسیم

کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

چنان پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

محصوالت متنوع
مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های
3حفظ و

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

نتایج متوقعه مضمون
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عضوی با در نطر داشت افتصادیت پروژه

آنها

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف

1

1

3

3

2

2

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره
شماره
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ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون
امتحان وسط سمستر

20%
امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته
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2

آموزش تقاطع خطوط و مستوی

1

1

3

3

2

2

3

آموزش کمیات واقعی

1

1

3

3

2

2

4

آموزش گسترش سطوح اجسام هندسی

1

1

3

3

2

2

5

آموزش سایه و دورنما

1

1

3

3

2

2

1

1

3

3

2

2

مجموع

2

اوسط عمومی
 =2اشتراک متوسط

 =3اعظمی ترین اشتراک

 =1کمترین اشتراک

مآخذ:
ماخذ اساسی:
هندسه ترسیمی – پوهنوال دکتور نصراهلل دانشیار
هندسه ترسیمی -پوهندوی علی حسین ندام
هندسه ترسیمی -پوهنوال محمد سعید کاکړ

ماخذ کمکی :در جریان سمستر مشخص میشود.

پالن درسی هفته وار مضمون هندسه ترسیمی ()1
مضمون

رشته
معلوما

انجنیری صنایع

اساسی

کیمیاوی نفت

انجنیری صنایع
هندسه ترسیمی
1

وگاز

هفته

اول

دوم

سوم

دیپارتمنت

صنف

سمستر

تعداد کردیت

نوع مضمون

کیمیاوی نفت

اول

اول

2

اساسی

وگاز

موضوع

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

مفهوم و اهمیت آن برای انجنیران

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

طریقه های ارتسام مواز
ارتسام قایم الزاویه در دو و سه

پرسش و پاسخ

مستوی ارتسام
نقطه  ،خط مستقیم،تعین نقاط مرئی

پرسش و پاسخ

و نامرئی
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چهارم

پنجم

ششم

مستوی  ،طرق ارائه مستوی درنقشه ،

پرسش و پاسخ

آثار مستوی
موقعیت متقابل خط مستقیم و

پرسش و پاسخ

مستوی و موقعیت متقابل دومستوی
ترسیم مرتسمات زاویه میان دو

پرسش و پاسخ

مستوی

هفتم

معلومات عمومی مفهوم ارتسمات

پرسش و پاسخ

هشتم

طریقه های تحول نقشه

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

موضوع

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

طریقه تبدیل مستوی های

فعالیت محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

ارتسام  ،سطح
سطوح رخدار  ،منحنی

پرسش و پاسخ

وکاربرد آن در تخنیک
گسترش سطوح

پرسش و پاسخ

خواص اساسی گسترش
تقاطع سطوح با مستوی ،

پرسش و پاسخ

تقاطع سطوح با خط مستقیم

پرسش و پاسخ

تقاطع متقابل سطوح
دور نما  ،دور نما در عصر

پرسش و پاسخ

قدیم و دوره رنسانس

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون کیمیای عمومی و غیرعضوی ()۲
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

.....................................

پوهنځی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

کیمیای عمومی و غیر عضوی()2

کود مضمون:

ICE-PGIE-0205

تعداد کریدیت:

3کریدیت

نوعیت مضمون:

اساسی
0105

پیشنیاز مضمون:
صنف:

اول

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
هندسه ترسیمی 1-یکی از مضامین اساسی در رشته های تخصصی از جمله انجینیری میباشد .مفردات و محتویات
این مضمون که شامل مفاهیم اساسی مهندسی از جمله نقطه ،خط  ،مستوی ،ارتسامات ،سطوح ،زاویه ،دورنما وغیره میباشد
از یک طرف به حیث موضوعات پیشنیاز مضامین دیگر مانند هندسه ترسیمی –  ،2مهندسی ،نرم افزار میباشد و از طرف
دیگر در حل مسایل روز مره انجینیری کاربرد بسزای را دارا میباشد .این مضمون اساس نقشه کشی انجینیری که یکی از
مهارت های خواسته شده انجینیر میباشد ،تشکیل میدهد.
اهداف آموزشی:


آموزش مفاهیم اساسی مهندسی و ترسیم آنها



آموزش تقاطع خطوط و مستوی



آموزش کمیات واقعی



آموزش گسترش سطوح اجسام هندسی



آموزش سایه و دورنما

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
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ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.



کارهای انفرادی گرافیکی

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
فصل اول
اساسات الکتروشیمی
1,1منابع کیمیاوی انرژی برق
2,2جریان فلزی
 .3-1جریان الکترولیتی
 .4-1پونتسیال الکترودی
 .5-1قطار ولتاج فلزات
 .6-1الکترولیز( تجزیه برقی)
 .7-1قوانین الکترولیز
فصل دوم
 .2فرسایش یا تخریب فلزات و طرق مبارزه با آن
فصل سوم
کیمیای هستوی
 .1-3رادیو اکتیویتی و تعامعالت بمباردمان هستوی
 .2-3رادیو اکتیویتی
 .3-3معادالت هستوی
 . 4-3انوای تجزیه رادیو اکتیویتی
 .5-3سلسله های تجزیه رادیو اکتیف
 .6-3تعامعالت بمباردمان هستوی
 .7-3اثرات بیولوژیکی و مقدار تشعشات
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 .8-3موارد استعمال ایزوتوپ های رادیو اکتیف
فصل چهارم
هایدروجن ،آب و هایدروجن پراکساید
 .1-4ساختمان اتم هایدروجن موقعیت در سیستم پریودیک
 .2-4موجودیت هایدروجن در طبیعت
 .3-4خواص فزیکی هایدروجن
 .4-4خواص کیمیاوی هایدروجن
.5-4استحصال هایدروجن
 .6-4موارد استعمال هایدروجن
 . 7-4مرکبات هایدروجن
 .8-4آب ( خواص فزیکی)
 .9-4خواص کیمیاوی آب
 .10-4میتود های تصفیه آب
 .11-4هایدروپراکساید
فصل پنجم
عناصر گروپ هفتم جدول دورئی عناصر
 .1-5مشخصات عمومی هلوجن ها
 .2-5فلورین (نمبر اکسیدیشن و مرکبات مهم آن )
 .3-5موجودیت در طبعیت
 .4-5خواص فزیکی فلورین
 .5-5خواص کیمیاوی فلورین و استحصال فلورین
 .7-5موارد استحصال فلورین
 .8-5مرکبات فلورین
 .9-5کلورین ( نمبر اکسیدیشن )
 .10-5موجودیت در طبعیت
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 .11-5خواص فزیکی کلورین
 .12-5موارد استعمال کلورین
 .13-5استحصال کلورین در طبعیت
 .14-5موارد استعمال کلورین
 .15-5مرکبات کلورین
 .16-5برومین  ،آیودین و استاتین
 .1-16-5نمبر اکسیدیشن
 .2-16-5موجودیت در طبعیت
 .3-16.5خواص فزیکی
 .4-16-5خواص کیمیاوی
 .5-16-5موارد استعمال
 .6-16-5مرکبات
فصل ششم
عناصر گروپ ششم جدول دورئی عناصر
 . 1-6مشخصات عمومی
 .2-6اکسیجن
 .1-2-6نمبر اکسیدیسش
 .2-2-6موجودیت در طبعیت
 .3-2-6خواص فزیکی اکسیجن
 .4-2-6خواص کیمیاوی اکسیجن
 .5-2-6استحصال اکسیجن
 .6-2-6مرکبات اکسیجن
 .3-6سلفر( نمبر اکسیدیشن مرکبات مهم
 .1-3-6موجودیت سلفر در طبعیت
 .2-3-6خواص فزیکی سلفر
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 .3-3-6خواص کیمیاوی سلفر
 .4-3-6استحصال سلفر
 .5-3-6موارد استعمال سلفر
 .6-3-6مرکبات سلفر
 .4-6عناصر گروپ فرعی سیلنیم
 .1-4-6موجودیت سلفر در طبعیت
 .2-4-6خواص فزیکی
 .3-4-6خواص کیمیاوی
 .4-4-6استحصال
 .5-4-6موارد استعمال
 .6-4-6مرکبات
فصل هفتم
عناصر گروپ پنجم جدول دورئی
 .1-7مشخصات عمومی
 .2-7نایتروجن (نمبر اکسیدیشن)
 .1-2-7موجودیت در طبعیت
 .2-2-7خواص فزیکی نایتروجن
 .3- 2-7خواص کیمیاوی نایتروجن
 .4-2-7استحصال نایتروجن
 .5-2-7موارد استعمال نایتروجن
 .6-2-7مرکبات نایتروجن
 .3-7فاسفورس ( نمبر اکسیدیشن)
 .1-3-7موجودیت در طبعیت
 .2-732خواص فزیکی ن فاسفورس
 .3-3-7خواص کیمیاوی فاسفورس
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 .4-3-7استحصال ن فاسفورس
 .5-3-7موارد استعمال فاسفورس
 .6-3-7مرکبات فاسفورس
 .4-7عناصر ارسنیک انتیمونی و بسموت ( نمبر اکسیدیشن)
 .1-4-7موجودیت در طبعیت
 .2-4-7خواص فزیکی عناصر ارسنیک انتیمونی و بسموت
 .3-4-7خواص کیمیاوی عناصر ارسنیک انتیمونی و بسموت
 .4-4-7استحصال عناصر ارسنیک انتیمونی و بسموت
 .5-4-7موارد استعمال عناصر ارسنیک انتیمونی و بسموت
 .6-4-7مرکبات عناصر ارسنیک انتیمونی و بسموت
فصل هشتم
عناصر چهارم جدول دورئی عناصر
 .1-8مشخصات عمومی
 .2-8کاربن
 .1-2-8صنایع طبیعی
 .2-2-8موجودیت در طبعیت
 .3-.2-8خواص فزیکی ن کاربن
 .4-2-8خواص کیمیاوی کاربن
 .5-2-8استحصال ن کاربن
 .6-2-8موارد استعمال کاربن
 .7-2-8مرکبات کاربن
 .3-8سلیکان (نمبر اکسیدیشن و مرکبات مهم آن)
 . .1-3-8موجودیت در طبعیت
 .2-.3-8خواص فزیکی سلیکان
 .3-3-8خواص کیمیاوی سلیکان
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 .4-3-8استحصال نسلیکان
 .5-3-8موارد استعمال سلیکان
 .6-3-8مرکباتسلیکان
 .4-8عناصر گروپ فرعی جرمانیم (نمبر اکسیدیشن و مرکبات مهم آن)
 . .1-4-8منابع طبیعی
 .2-.4-8خواص فزیکی عناصر گروپ فرعی جرمانیم
 .3-4-8خواص کیمیاویعناصر گروپ فرعی جرمانیم
 .4-4-8استحصال نعناصر گروپ فرعی جرمانیم
 .5-4-8موارد استعمال عناصر گروپ فرعی جرمانیم
 .6-4-8مرکباتعناصر گروپ فرعی جرمانیم
فصل نهم
عناصر گروپ سوم جدول دورئی عناصر
 .1-9مشخصات عمومی
 .2-9بورون (نمبر اکسیدیشن و مرکبات مهم آن)
 .1-2-9موجودیت بورون در طبیعت
 .2-.2-9خواص فزیکی بورون
 .3-2-9خواص کیمیاویبورون
 .4-2-9استحصال نبورون
 .5-2-9موارد استعمال بورون
 .6-9-9مرکباتبورون
 .3-9المونیم(نمبر اکسیدیشن و مرکبات مهم آن)
 .1-3-9موجودیت المونیم در طبیعت
 .2-3-9خواص فزیکی المونیم
 .3-3-9خواص کیمیاوی الونیم
 -4-3-9استحصال المونیم
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 -5-3-9موارد استعمال المونیم
 .6-3-9مرکبات المونیم
 -4-9عناصر سب گروپ فرعی گالیم( نمبر اکسیدیشن و مرکبات مهم آن)
 .1-4-9موجودیت عناصر گروپ فرعی گالیم در طبعیت
 .2-4-9خواص فزیکی گروپ فرعی گالیم
 .3-4-9خواص کیمیاوی گروپ فرعی گالیم
 .4-4-9استحصال عناصر گروپ فرعی گالیم
 .5-4-9موارد استعمال عناصر گروپ فرعی گالیم
 .6-4-9مرکبات عناصر گروپ فرعی گالیم
فصل دهم
عناصر گروپ دورئی عناصر
 .1-10مشخصات عمومی
 .2-10بریلیم (نمبراکسیدیشن و مرکبات مهم آن)
 .1-2-10موجودیت بیریلیم در طبعیت
 .2-2-10خواص فزیکی بیریلیم
 .3-2-10خواص کیمیاوی بیریلیم
 .4-2-10استحصال بیریلیم
 .5-2-10موارد استعمال بیریلیم
 .6-2-10مرکبات بیریلیم
 .3-10مگنیزیم (نمبر اکسیدیشن و مرکبات مهم آن )
 .1-3-10موجودیت مگنیزیم در طبعیت
 .2-3-10خواص فزیکی مگنیزیم
 .3- 3-10خواص کیمیاوی مگنیزیم
 .4-3-10استحصال مگنیزیم
 .5-3-10موارد استعمال مگنیزیم
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 .6-3-10مرکبات مگیزیم
 .4-10عناصر گروپ فرعی کلسیم ( نمبر اکسیدیشن و مرکبات مهم آن)
 .1-4-10موجودیت عناصر گروپ فرعی کلسیم در طبعیت
 .2-4-10خواص فزیکی عناصر گروپ فرعی کلسیم
 .3-4-10خواص کیمیاوی عناصر گروپ فرعی کلسیم
 .4-4-10استحصال عناصر گروپ فرعی کلسیم
 .5-4-10موارد استحصال عناصر گروپ فرعی کلسیم
 .6-4-10مرکبات عناصر گروپ فرعی کلسیم
فصل یازدهم
عناصر گروپ اول جدول دورئی عناصر(فلزات القلی)
 .1-11مشخصات عمومی
 .2-11لیتیم ( نمبر اکسیدنشن  ،مرکبات مهم و مودیت آن در طبعیت)
 .1-2-11خواص فزیکی لیتیم
 .2-2-11خواص کیمیاوی لیتیم
 .3-2-11استحصال لیتیم
 .4-2-11موارد استعمال لیتیم
 .5-2-11مرکبات لیتیم
 .3-11سودیم ( نمبر اکسیدیشن  ،مرکبات مهم و مودیت آن در طبعیت)
 .1-3-11خواص فزیکی سودیم
 .2-3-11خواص کیمیاوی سودیم
 .3-3-11استحصال سودیم
 .4-3-11موارد استعمال سودیم
 .5-3-11مرکبات سودیم
.4-11عناصر گروپ فرعی پوتاشیم .
 .11-1-4موجودیت عناصر گروپ فرعی پوتاشیم در طبعیت
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 .11-1-4خواص فزیکی عناصر گروپ پوتاشیم در طبعیت
 .11-2-4خواص کیمیاوی عناصر گروپ پوتاشیم در طبعیت
 .11-3-4استحصال عناصر گروپ فرعی پوتاشیم در طبعیت
 .4-4-11موارد استحصال عناصر گروپ فرعی پوتاشیم در طبعیت
 .11-5-4مرکبات عناصر گروپ فرعی پوتاشیم در طبعیت
فصل دوازدهم
عناصر گروپ هشتم جدول دورئی عناصر
 .1-12مشخصات عمومی
 .2-12منابع طبیعی ،نمبر اکسیدیشن و مرکبات مهم آن
 .3-12خواص گازات نجیبه
 .4-12استحصال گازان نجیبه
 .5-12موارد استعمال گازات نجیبه
 .6-12مرکبات گازات نجیبه
فصل سیزدهم
عناصر انتقالی
عناصر بالک d
 .1.13عناصر انتقالی کدام ها اند
 .2-13ترتیب فضای الکترونیکی و موقعیت آنهای در جدول دورئی عناصر
 .3-13ترتیب الکترونیکی کیتون ها
 .4-13خواص عمومی عناصر بالک d
 .1-4-13خواص فلزی
 .2-4-13احجام و کثافت های اتومی
 .3-4-13نقاط ذوبان وعنیان
 .4-4-13شعاع اتومیک (کووالنت) وایونیک
 .5-4-13پوتاشیل های ایونایزشن
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 .6-4-13حاالت مختلف اکسیدیشن یا والنس متحول
 .7-4-13خواص مقناطیسی
 .8-4-13تمایل با تشکیل مرکبات کامپلکس

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف پایداراین روند

های موسسات صنعتی

 -4چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن گذاری از احداث اعمار پروژه

المللی

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین

تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری سالم از پروسه های

محصوالت مختلف عضوی با در نطر داشت افتصادیت پروژه

نتایج متوقعه مضمون

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

آموزش مفاهیم اساسی مهندسی و ترسیم آنها

1

1

3

3

2

2

2

آموزش تقاطع خطوط و مستوی

1

1

3

3

2

2

3

آموزش کمیات واقعی

1

1

3

3

2

2

4

آموزش گسترش سطوح اجسام هندسی

1

1

3

3

2

2

5

آموزش سایه و دورنما

1

1

3

3

2

2

1

1

3

3

2

2

مجموع

2

اوسط عمومی
 =3اعظمی تریناشتراک

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

مأخذ:
.1

عین قالیی ،محمد رضا .مومنی ،کامران .1383 .رهنمای تشریحی شیمی عمومی .کتابخانه ملی ایران.
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 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد خام وچگونگی تبدیل آن به

شماره

نتایج متوقعه رشته
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.2
.3
.4

ماموند ،خیرمحمد .کیمیای عمومی 1-پولی تخنیک کابل .نشرات وزارت تحصیالت عالی.
تنیوال .م.ع ،)1388(.کیمیای عمومی  ،چاپ اول  ،مطبعه پوهنتون کابل  ،افغانستان ،
چارلس  ،ام ،ای ،)1986(.شیمی عمومی  ،جلد اول  ،ترجمه عیسی یاوری  ،چاپ ششم نشریه علوم دانشگاهی
 ،تهران.

پالن درسی هفته وار مضمون کیمیای عمومی و غیر عضوی()2
رشته

مضمون

دیپارتمنت
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صنف

سمستر

تعداد کردیت

نوع مضمون

بخش دوم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف اول رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

انجنیری صنایع
معلوما اساسی

کیمیاوی نفت

کیمیای عمومی

انجنیری صنایع

و غیرعضوی

کیمیاوی نفت وگاز

وگاز

هفته

موضوع

اول

اساسات الکتروشیمی

دوم

اول

دوم

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

آموزشی

استاد

محصل

3

روش تدریس

اساسی

ارزیابی روزمره
پرسش و پاسخ

فرسایش یاتخریب فلزات و طرق

پرسش و پاسخ

مبارزه با آن
کیمیای هستوی

سوم

پرسش و پاسخ

رادیو اکتیویتی و تعامالت
بمباردمان هستوی

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

هایدروجن  ،آب و هایدروجن

پرسش و پاسخ

پراکساید
ساختمان اتم هایدروجن موقعیت

پرسش و پاسخ

در سیستم پریودیک
عناصر گروپ هفتم جدول دوره ئی

پرسش و پاسخ

عناصر
عناصر گروپ ششم جدول دوره ئی

پرسش و پاسخ

عناصر
عناصر گروپ پنجم جدول دوره ئی

پرسش و پاسخ

عناصر

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

دهم

عناصر گروپ چهارمجدول دورئی

پرسش و پاسخ

عناصر
یازدهم

پرسش و پاسخ

عناصر گروپ سوم جدول دورئی
عناصر

دوازدهم

پرسش و پاسخ

عناصر گروپ دورئی عناصر ،
مشخصات عمومی
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سیزدهم

پرسش و پاسخ

عناصر گروپ اول جدول دورئی
عناصر (فلزات القلی)

چهاردهم

پرسش و پاسخ

عناصر گروپ هشتم جدول دورئی
عناصر

پانزدهم

عناصر انتقالی

پرسش و پاسخ

شانزدهم

رهنمائی امتحان نهایی

پرسش و پاسخ

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون فزیک انجنیری ۲
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

.....................................

پوهنځی:

انجنیری صنایع کیمیاوی
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دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

فزیک انجنیری ()2

کود مضمون:

ICE-PGIE-0209

تعداد کریدیت:

3کریدیت

نوعیت مضمون:

اساسی
0109

پیشنیاز مضمون:
صنف:

اول

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
فزیک انجنیری یکی از مضامین اساسیانجنیری است که علم فزیک و به خصوص قوانین فزیک تدوین گردیده اندکه
برای آشنائی محصالن با علم وقوانین فزیک است .فزیک یک مضمون اساسی به تعداد ۴کردیت در کریکولم پوهنحی درج
گردیده است .محصالن در ختم سمستربا مطالعه این مضمون قادر خواهند بود که در رابطه به مفهوم و محتوی علم فزیک
آشنایی و آموزش الکتروستاتیک ،جریان ثابت برق ،الکترومقناطیس ،فزیک هسته اتوم ،اهتزازات و امواج ،ماهیت کوانتی
تشعشع و حل مسائل.شناخت کلی و جامع پیدا نمایند.
اهداف آموزشی:


آموزش الکتروستاتیک .



آشنایی با جریان ثابت برق



آموزش الکترو مقناطیس



آموزش اهتزازات امواج و نور موجی



آموزش ماهیت کوانتی تشعشع و فزیک هسته اتوم



حل مسایل موضوعات فوق

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
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الکتروستاتیک
قانون تحفظ چارچ برقی .ساحه برقی .مشخصه های اساسی ساحه الکتروستاتیکی شدت وپوتانسیل ساحه ،شدت ساحه
مانند ګرادینت پوتانسیل ،محاسبه ساحه به طریقه انطباق ،ساحه دوقطبه،سیالن وکتورشدت ،دعوی ګوس-
استروګرادسکی برای ساحه الکتروستاتیکی درخالوارتباط آن باقانون کولمب ،استفاده دعوی ګوس -استروکرادسکی برای
محاسبه ساحه.
ساحه برقی درمواد(یامحیط) .چارج های آزادومرتبط درعایق ها .اقسام عایق ها .قطبی شدن توجهی والکترونی.
وکتورقطبیت .استعداد دیاالکتریکی اجسام ورابطه آن بادرجه حرارت .دعوی ګوس -استروګرادسکی برای ساحه
الکتروستاتیکی درعایق .وکتوراندکشن برقی .نفوذنسبی دیاالکتریکی محیط .محاسبه شدت ساحه درعایق .اثر برقی پیزه.
هادی ها درساحه الکروستاتیکی  .ساحه درداخل وبروی سطح هادی .توزیع چارج درهادی .جنراتورالکتروستاتیکی .ظرفیت
هادی مجزا ،خازن وسیستم هادی ها .انرژی ساحه الکتروستاتیکی .کثافت حجمی انرژی .استفاده ازقانون تحفظ انرژی برای
محاسبه قوه ها.
جریان ثابت برقی
جریان ثابت برقی .مشخصه ها وشرایط موجودیت آن .نظریه کالسیکی هادیت برقی فلزات وتائیدتجربی آن  .ثبوت قانون
اوم ازتصورالکترونی به شکل تفاضلی آن .قانون ویدمن -فرانس قانون تعمیم شده اوم به شکل انتګرالی آن  .اختالف
پوتانسیل  ،قوه محرکه برقی ،ولتیج .مشکالت نظریه کالسیکی هادیت فلزات .ماوراهادیت(ویامافوق هادیت) .حدود تطبیق
قانون اوم .کارخروج الکترونهاازفلزات .انتشارترموالکترونی.
الکترومقناطیس
ساحه مقناطیسی .وکتوراندکشن مقناطیسی .قانون امپیر .ساحه مقناطیسی جریان .قانون بیو -سوار -الپالس واستفاده ازآن
درمحاسبه ساحه مقناطیسی .ساحه مقناطیسی هادی مستقیم جریاندار .قانون عمل متقابل هادی های موازی جریاندار،
ساحه مقناطیسی جریان حلقوی  ،مومنت مقناطیسی حلقه جریاندار ،خاصیت ګردابی ساحه مقناطیسی ،قانون جریان
کامل برای ساحه مقناطیسی درخالو واستفاده ازآن درساحه مقناطیسی ترویدوسلینوئید طویل.
تاثیرساحه مقناطیسی باالی چارج متحریک  .قوه الرنس .شرح عمل متقابل مقناطیسی بین هادی جریانداروچارج متحرک
ازنظر میخانیک نسبیت .حرکت ذرات چارجدار .اثرهل .دوره جریانداردرساحه مقناطیسی .سیالن مقناطیسی .ارتباط ازطریق
سیالن .کاربیجاشدن هادی ودوره جریانداردرساحه مقناطیسی.
حادثه اندکشن الکترومقناطیسی  ،قانون لینز ،قانون فرادی -مکسول وثبوت آن ،هم ازطریق قانون تحفظ انرژی وهم به
اساس نظریه الکترونی .حادثه سلف اندکش ،اندکتیوتی ،جریان ها دراثنای قطع ووصل دوره ،اثرسکین ،اثراندکش باهمی،
انرژی سیستم هادی های جریاندار ،کثافت حجمی انرژی ساحه مقناطیسی.
ساحه مقناطیسی درمحیط (اجسام)  ،مومنت های مقناطیسی اتوم ها ،اقسام مقناطیس ها  ،جریانهامیکرو وماکرو ،نظریه
ساده کالسیکی دیا -وپارامقناطیسی شدن  .عدم امکان نظریه خالص کاسیکی  ،وکتورمقناطیسیت ،استعدادمقناطیسی
موادوتابعیت آن ازدرجه حرارت ،قانون جریان کامل برای ساحه مقناطیسی درمواد ،شدت ساحه مقناطیسی ،نفوذ نسبی
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مقناطیسی محیط  ،شرایط درسرحدجدائی دو محیط ،فیرومقناطیس ،تجارب سته لیتوف ،منحنی مقناطیسی شدن،
هیستریزیس مقناطیسی ،دومین ها ،ماهیت سپینی فیرومقناطیسی شدن.
مبادی نظریه مکسول برای ساحه الکترومقناطیسی ،جریان لغزش ،معادالت ساحه الکترومقناطیسی به شکل انتګرالی
وتفاضلی آنها ،خاصیت نسبی (نسبیت) مرکبه ها برقی ومقناطیسی ساحه الکترومقناطیسی.
اهتزازات وامواج
اهتزازات هارمونیکی (میخانیکی والکترومقناطیسی) ومشخصه های آن  ،معادله تفاضلی اهتزازات هارمونیکی(ساده)  ،رقاصه
ها فنری  ،فزیکی وریاضی ،دوره مهتززبرقی ،انرژی اهتزازات هارمونیکی ،جمع اهتزازات هارمونیکی هم جهت وفریکونسی
های یکسان  ،نبضان ،جمع اهتزازات متعامد.
اشکال لیساژو ،معادالت تفاضلی اهتزازات خاموش شونده یا مستهلک شونده(میخانیکی والکترومقناطیسی) وحل آن ،عملیه
غیرتناوبی ،معادله تفاضلی اهتزازات اجباری(میخانیکی والکترومقناطیسی) وحل آن ،وسعت وفازاهتزازات اجباری ،حالت
تشدید ،رابطه بین فازهای قوه جابره وسرعت درحالت تشدیدمیخانیکی ،عملیه های موجی ،امواج طولی وعرضی ،وامواج
سینوسایدلی(هارمونیکی) ،معادله امواج دونده ،طول موج سینوسایدل وعددموجی ،معادله موجی ،سرعت فازی وپراگندګی
امواج ،انرژی موج ،پرنسیپ انطباق امواج ،ګروپ(پاکت) امواج ،سرعت ګروپی ،کوهرنت بودن ،تداخل امواج ،ایجادامواج
ساکن ،معادله موج ایستاده وتحلیل آن.
معادله تفاضلی موج الکتومقناطیسی ،خواص اساسی امواج الکترومقناطیسی  ،موج مونوکروماتیک ،انرژی امواج
الکترومقناطیسی ،سیالن انرژی ،وکتورپوئین تینګ ،تشعشع دوقطبه.

نورموجی

تداخل نور ،کوهرنت بودن وایجاد آن ،محاسبه منظره تداخل ازدومنبع کوهرنت ،طول نوری راه ،تداخل نوردرفلم ها نازک،
تفرق نور ،پرنسیپ هیوګینس -فرینل ،طریقه زونهای (مناطق فرنیل) ،انتشارمستقیم الخط نور ،تفرق فرنیل توسط سوراخ
مدورودیسک(لوحه مدور)  ،تفرق درشعاعات موازی دریک درزودرشبکه تفرق ،تفرق درشبکه فضائی  ،فورمول ولف -بریګ
 ،مطالعه ساختمان بلورها ،تجانس نوری محیط ،معلوماتی راجع به ګلوګرافی ،پراګندګی نور .ساحه پراګندګی نورمال
وانمال ،نظریه الکترونی پراګندګی نور ،تشعشع واویلف -چرینکوف ،قطبی شدن نور  ،نورطبیعی ونورقطبی شده ،قطبی
شدن نوردراثنای انعکاس  ،قانون بریوسترومفهوم فزیکی آن ،پوالریودها ،قانون مالیوس.
ماهیت کونتی تشعشع
تشعشع حرارتی ،قدرت جذب وتشعشع اجسام ،قانون کریشهوف ،جسم مطلق سیاه ،قانون ستیفان -بولتسمن ،توزیع انرژی
درطیف جسم مطلق سیاه ،قانون لغزش وین ،فرضیه کونتی وفورمول پالنک ،ثبوت قوانین وین -وستیفان -بولتسمن به
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کمک فورمول پالنک ،پیرومتری اوپتیکی ،قانون خارجی اثرفوتووقوانین آن ،نواقص نظریه کالسیکی ،فوتونها ،معادله انشتین
برای اثرخارجی فوتو ،جذب فوتونهای زیاد ،کتله وامپولس فوتون ،فشارنور ،تجارب لیبیدیف ،توزیع کونتی وموجی فشارنور،
اثرکمپتون ونظریه آن.
اساس نظریه مواد
شرح تجربی دوتائی ذروی -م وجی خاصیت مواد ،فورمول دبروئل ،رابطه غیرعینیت مانندخاصیت دوتائی(دوګانه) ذروی-
موجی ماده ،معادله موجی ومفهوم احصایوی آن ،محدودیت دیترمینزم میخانیکی ،پرنسیپ درمیخانیک کونتی ،معادله
شریدنګر  ،حالت مستقر ،معادله شریدنګربرای حاالت مستقر  ،ذره درګودال قایم الزاویه پوتانسیلی باعمق بی نهایت،
شمارش انرژی وامپولس ذره  ،تاثیرشکل (ګودال پوتانسیلی) باالی شمارش انرژی ذره :رقاص هارمونیکی خطی ،اتوم
هایدروجن ،اثرتونل ،تشعشع خودبه خودی وتشعشع اجباری ،الزر  ،تجزیه سویه های انرژی الکترونهای والنسی اتوم ها
وایجادزونهای انرژی دراثنای ساختن شبکه بلوری جسم سخت  ،تقسیم اجسام سخت به فلزات ،عایق ها ،نیم هادی ها به
اساس نظریه زونی.
فزیک هسته اتوم
چارج  ،ابعاد وکتله هسته اتوم  ،عددکتلوی وعددچارجی ،مومنت میخانیکی امپولس هسته ومومنت مقناطیسی آن  ،تشکل
هسته به اساس ایوانتیکه -هایزنبیرګ -ن کلونها ،عمل متقابل بین نکلونهاومعلوماتی راجع به ماهیت وخواص قوه های
هستوی ،نقصان کتله وانرژی پیوندهسته ،تجزیه هستوی وقوانین تحفظ ،عمل تجزیه هسته ها  ،تعامل یکجا شدن ،تعامل
تجزیه پی درپی یا زنجیری مسئله اداره تجزیه ترموهستوی  ،معلومات راجع به علم انرژی هستوی ،ذرات ساده.

کارالبراتواری
درالبراتوارهای فزیک محصلین راجع به اندازه نمودن وبرخوردباسامان آالت معلومات حاصل نموده عمآل باعملیه های
مختلف وکمیت های مختلف آشنا میشوند .به قسم تجربی قوانین اساسی فزیک راامتحان نموده  ،ازارقام واعدادحاصل
ازتجربه نتجه ګیری کرده غلطی های اندازه ګیری رامحاسبه می نمایند..
درس عملی
دردرس عملی معلومات نظری رااستحکام بخشیده  ،طرق حل مسائل مشخص را یاد گرفته معلومات خودراازدیاد می بخشند.

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.
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محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.
بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند قبال در
زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی) ( ٪ )20



کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه و دیگر،فعالیت ها) به صالحیت استاد مضمون

 امتحان وسط سمستر
امتحان نهایی سمستر
مجموع
وجایب و مکلفیت های محصلین

( ٪ )20
حد اکثر ( ٪ )60
100%

ما با هم کار خواهیم کرد تا دانش ،مهارت ها و سلوک الزم در رابطه به مضمون را ارتقا دهیم .محصلین باید در مشارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند.
اخالق و اصول رفتاری را که الزمه محیط علمی است مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروسه تدریس
گردد؛ اجتناب نمایند .با پایندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نماید.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک




عدم صداقت اکادمیک شامل نقل ،جعل معلومات ،استناد نادرست ،1سرقت علمی 2و اجرای فعالیت های
دیگری می گردد که از جانب محصلین در حین تحصیل انجام شود .ارتکاب چنین اعمالی از جانب محصل به
هیچ وجه قابل قبول نبوده مطابق قواعد تحصیالت عالی با محصل مظنون برخورد میشود.
استاد مضمون مسئولیت ابتدایی برای تشخیص و برخورد با عدم صداقت اکادمیک را دارد .استاد در صورت
تخشخیص عدم صداقت علمی محصل ،بعد از بررسی موضوع و استماع دفاعیات محصل در زمینه معرفی آن
به مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
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 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت الشعاع
قرار نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنحی اطالع می دهد.
اداره پوهنحی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقدای

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

و انکشاف پایدار

غیره
 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی

جمله سرک سازی ،آبرسانی و کانالیزیسیون ،برق و

بودیجه و زمان تعین شده
 .4کسب مهارت های مسلکی کمکی انجینیری از

از پروسه اعمار و کیفیت ساختمانها با درنظرداشت

مربوطه
افزارهای
تطبیق نقشه های در ساحه و نظارت
دانش
نرمکسب
.3

ساختمانهای مختلف با استفاده از دانش مسلکی و

 .2کسب مهارت های طراحی تعمیرات و

نرم افزارهای مربوطه

ساختارهای انجینیری با استفاده از دانش تخنیکی و

نتایج متوقعه مضمون

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

آموزشالکتروستاتیک

3

1

3

1

2

2

2

آموزش جریان ثابت برق

3

2

3

1

3

3

3

آموزش الکترومقناطیس

3

2

3

1

3

2

3

2

2

1

1

2

آموزش اهتزازات و امواج ،نور

3

صوتی
آموزش ماهیت کوانتی تشعشع
و فزیک هسته اتوم و حل

5

مسایل موضوعات فوق
مجموع

3

2

2

1

2

3

3

1.8

2.6

1

2.2

2.4

2.2

اوسط عمومی
 =3اعظمی ترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

مأخذ ):(References


فزیک عمومی -III ،II ، -Iسویلف (مترجم :پوهاند محمد انور شمس)

پالن درسی هفته وار مضمون فزیک انجنیری ()2
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 .1کسب مهارت های تحلیل تعمیرات و دیگر

شماره

نتایج متوقعه رشته
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رشته
معلوما اساسی

مضمون

انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت وگاز

دیپارتمنت

فزیک انجنیری 2

انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت وگاز

نتیجه
هفته

موضوع

متوقعه

فعالیت استاد

آموزشی
اول

دوم

الکتروستاتیک

صنف

اول

فعالیت
محصل

سمستر

دوم

تعداد
کردیت
3

روش تدریس

نوع مضمون

اساسی

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

قانون تحفظ چارج برق  ،ساحه برقی
ساحه برقی در مواد چارج های آزاد و

پرسش و پاسخ

مرتبط درعایق ها
جریان ثابت برقی

سوم

پرسش و پاسخ

جریان ثابت برقی
هادیت برقی فلزات
الکترومقناطیس

چهارم

پرسش و پاسخ

ساحه مقناطیسی
وکتور اندکشن مقناطیسی
حادثه اندکش الکترومقناطیسی

پنجم

پرسش و پاسخ

قانون لینز
قانون فرادی

ششم
هفتم

پرسش و پاسخ

اهتزازات و امواج
نور موجی  ،تداخل نور ،کوهرنت بودن

پرسش و پاسخ

و ایجاد آن

هشتم

تداخل نور درفلم های نازک

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

ماهیت کونتی تشعشع  ،حرارتی ،
دهم

پرسش و پاسخ

قدرت جذب و تشعشع اجسام  ،قانون
کریشهوف ،قانون ستیفان  -بولتسمن
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اساس نظریه مواد
یازدهم

پرسش و پاسخ

شرح تجربی دو تائی ذروی-موجی
خاصیت مواد

دوازدهم

فزیک هسته اتوم

پرسش و پاسخ

ابعاد و کتله هسته اتوم
عددکتلوی و عدد چارجی  ،مومنت

سیزدهم

پرسش و پاسخ

میخانیکی امپولس هسته ومومنت
مقناطیسی آن

چهاردهم

پانزدهم
شانزدهم

تجزیه هستوی و قوانین تحفظ  ،عمل

پرسش و پاسخ

تجزیه هسته
تعامل یکجا شدن  ،تعامل تجزیه پی

پرسش و پاسخ

در پی

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی

126

بخش دوم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف اول رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون رسم تخنیک()۲
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

.............................

پوهنځی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

رسم تخنیک ""2

کود مضمون:

ICE-PGIE-0207

تعداد کریدیت:

 2کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

0107

صنف:

اول

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
رسم تخنیک2-یکی از مضامین اساسی در رشته های تخصصی از جمله انجینیری میباشد .مفردات و محتویات این مضمون
که شامل مفاهیم اساسی مهندسی از جمله نقطه ،خط  ،مستوی ،ارتسامات ،سطوح ،زاویه ،دورنما وغیره میباشد از یک
طرف به حیث موضوعات پیشنیاز مضامین دیگرمانند مواد هندسه ترسیمی –  ،2مهندسی ،نرم افزار میباشد و از طرف
دیگر در حل مسایل روز مره انجینیری کاربرد بسزای را دارا میباشد .این مضمون اساس نقشه کشی انجینیری که یکی از
مهارت های خواسته شده انجینیر میباشد ،تشکیل میدهد.
اهداف آموزشی:


معلومات عمومی راجع به نقشه های ماشین سازی



معلومات عمومی در مورد نقشه های



کارهای گرافیکی و عملی

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
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فصل هشتم -معلومات عمومی راجع به نقشه های ماشین سازی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

چوری ها و پرزه جات چوری دار
دسته بندی چوری ها
تصویر اختصاصی چوری ها در نقشه
اتصال های پرزه جات چوری دار در نقشه (اتصالیه بولتی ،شتاتی و سامی)
عالیم اختصاصی چوری ها در نقشه
پرزه جات چوری دار (بولتها ،شتاتها ،نتها ،واشلها)

بخش مسلسل چهارم – نقشه های
فصل نهم -معلومات عمومی در مورد نقشه های :
 .1عالیم و مشخصات در نقشه
 .2ترسیم پالن تعمیر (صنعتی و رهایشی)
 .3ترسیم نمای استاده (مقابل و جانبی)
 .4قطع های الزمی
 .5اندازه گذاری در نقشه های
کارهای گرافیکی مضمون رسم تخنیک
صنوف اول
صنف اول (سمستر دوم):
شماره

نام کار

تعداد شیت ها

شیت معیاری

1

قطع اجسام هندسی ساده

2

2-1

2

ایزومتری با قطع های الزمی

1

2-1

3

اتصالیه چوری دار (بولتی ،شتاتی ،سامی)

1

2-1

4

پالن ،نمای استاده وقطع تعمیر رهایشی

1

2-2

5

پالن ،نما ،قطع تعمیر صنعتی

1

2-2

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری
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حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

انکشاف پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -4چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان
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با در نظر داشت معیارهای بین المللی

هندسه ترسیمی – پوهنوال دکتور نصراهلل دانشیار
ماخذ اساسی

متنوع
3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی

منابع یا مآخذ

هندسه ترسیمی -پوهندوی علی حسین ندام

هندسه ترسیمی -پوهنوال محمد سعید کاکړ

ماخذ کمکی

در جریان سمستر مشخص میشود

پالن درسی هفته وار مضمون رسم تخنیک ""2

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت

 =۳اعظمی ترین اشتراک

 =۲اشتراک متوسط

عضوی با در نطر داشت افتصادیت پروژه
 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

اوسط عمومی

2.5
 =۱کمترین اشتراک

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف

1

معلومات عمومی راجع به نقشه های
ماشین سازی

2

2

3

3

3

2

2

معلومات عمومی در مورد نقشه های

3

2

2

3

3

2

3

کارهای گرافیکی و عملی

3

2

2

3

3

2

3

2

2

3

3

2
مجموع

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره
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رشته
معلوما اساسی

مضمون

انجنیری صنایع

رسم تخنیکی 2

کیمیاوی نفت وگاز

دیپارتمنت
انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت وگاز

نتیجه
متوقعه

صنف

سمستر

تعداد
کردیت
2

اول

دوم

فعالیت

فعالیت

روش

استاد

محصل

تدریس

نوع مضمون

اساسی

هفته

موضوع

اول

معلومات عمومی راجع به تقشه های ماشین سازی

پرسش و پاسخ

دوم

چوری ها و پرزه جات چوری دار

پرسش و پاسخ

سوم

دسته بندی چوری ها

پرسش و پاسخ

چهارم

تصویر اختصاصی چوری ها در نقشه

پرسش و پاسخ

آموزشی

پنجم

اتصال های پرزه جات چوری دار در نقشه (اتصال بولتی ،

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

شتاتی و سامی

ششم

عالیم اختصاصی چوری ها در نقشه

پرسش و پاسخ

هفتم

پرزه جات چوری دار (بولتها  ،شتاتها  ،نتها  ،واشلها)

پرسش و پاسخ

هشتم

نقشه ها

پرسش و پاسخ

معلومات عمومی درمورد نقشه ها

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

دهم

عالیم ومشخصات درنقشه

پرسش و پاسخ

یازدهم

ترسیم پالن تعمیرهای (صنعتی و رهایشی )

پرسش و پاسخ

دوازدهم

ترسیم نمای استاده (مقابل و جانبی)

پرسش و پاسخ

سیزدهم

قطع های الزمی

پرسش و پاسخ

چهاردهم

اندازه گیری در نقشه ها

پرسش و پاسخ

پانزدهم

کار های گرافیکی

پرسش و پاسخ

شانزدهم

رهنمایی امتحان نهایی

پرسش و پاسخ

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون اختیاری (احصائیه و احتماالت)
لیسانس

مقطع تحصیلی:

.............................

پوهنتون:
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پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

احصائیه واحتماالت

کود مضمون:

ICE-PGIE-0212

تعداد کریدیت:

 1کریدیت

نوعیت مضمون:

اختیاری

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
موضوع مهم و جذاب احتمال از قرن  17ام به منظور پاسخگویی به سواالت مربوط به بازیهای شانسی آعاز شد  .در
ابتدای قرن  20ام بود که نظریه دقیق ریا ضیات بر ا ساس ا صول بدیهی  ،تعاریف و ق ضایا رو به تکامل گذا شت و به مرور
زمان تئیوری احتماالت اهمیت خود را در بســیاری از مســایل کاربردی نشــان داد طوری که نه تنها در انجنیری  ،علوم
ریاضیات بلکه در زمینه های که از علوم احصایئوی  ،زراعت و اقتصاد شروع و به طبابت و روانشناسی ختم می شوند نیز
به کار گرفته شــد .همچنین در بســیاری موارد خود کاربردها در پیشــبرد بیشــتر این تیوری نقش داشــته اســت .مبحث
اح صائیه ب سیار بی شتر از احتماالت به وجود آمده بود و عمدتاً به جمع آوری  ،د سته بندی و نمایش داده ها در جدول و
گرافها می پرداخت ولی با ظهور احتماالت به این موضوع پی بردند که اصصائیه می تواند در به دست آورن نتایج معتبر و
ت صمیم گری های منطقی بر ا ساس تجزیه داده ها مانند نظریه نمونه گیری و پیش بینی یا پی شگویی مورد ا ستفاده قرار
بگیرد.
احصائیه و احتمال از مضامین اساسی رشته های انجنیری می باشد که دریک سمستر تدریس می گردد.
با مطا لعه این مضـمون محصـلین در ختم سـمسـتر میتواند که در رشـته خود تحقیق نماید زیرا بدون احصـائیه و
احتمال تحقیق امکان پذیر نیست .
اهداف آموزشی:


آشنایی با روشهای تحقیق و تحلیل ارقام .



آشنا کردن محصلین با جمع اوری ارقام برای مسایل که باید تحقیق در ان صورت بگیرد .



نوشتن الگوریتم ها برای حل مسایل که با استفاده از طرق عددی حل میشود



اشـنا کردن محصـلین به ان قسـمت از ریاضـیات تطبیقی که دربرخی از مضـامین فاکولته تکنالوژی کیماوی و
رشته های دیگری کاربرد زیاد دارد.

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:
132

بخش دوم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف اول رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز



ارائه لکچر و درس عملی برای حل مسایل احصا ئیه با استفاده از کمپیوتر( پروگرام متلب )



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای صنفی

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
فصل اول  :مفاهیم اولیه مهم که باید در احصائیه بدانیم
 – 1شناخت اهداف علم احصائیه
جمعیت و نمونه
 – 2انواع روشهای نمونه گیری
طبقه ای
تصادفی
 – 3مقیاس های اندازه گیری  ،متحولین  ،داده ها و فریکونسی .
فصل دوم  :احصائیه تو صیفی Descriptive Statistics
 - 1معلومات احصائیوی و جداول
 – 2معیار های تمرکز
اوسط حسابی
اوسط هندسی
اوسط هارمونیک
اوسط مربعی
 – 3شاخص های پراکندگی :
اوسط انحراف
واریانس
انحراف معیاری
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توزیع فریکونسی
انتروال اصناف
وسط صنف
کثرت وقوع صنوف
 - 4ارایه گرافیک معلومات عددی
گراف نواری
گراف ستونی
گراف منکسر
گراف دایروی
اوسط حسابی کثرت وقوع
انحراف معیاری و کثرت وقوع
منحنی طبیعی کثرت وقوع
تمرین
 – 5همبستگی و ریگریشن
فصل سوم  :تئوری احتمال
اصل ضرب در شمارش
اصل جمع در شمارش
ترتیب ها
تبدیل ها
تعریف احتمال
فضای نمونه
فضای نمونه پیوسته
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حوادث اتفاقی
خواص احتمال
احتمال حوادث مکمل
احتمال شرطی
فصل چهارم  :توزیع احتمال
متحول تصادفی
فصل پنجم  :متحول تصادفی گسسته
 -1تابع کثافت
 - 2تابع توزیع
 – 3انواع توزیع های معروف متحول تصادفی گسسته ( منفصل )
توزیع برنولی
توزیع دو جمله ای
توزیع پواسون
توزیع یک نواخت
فصل ششم  :متحول تصادفی پیوسته ( متصل )
 – 1تابع کثافت
 – 2تابع توزیع
انواع توزیع های معروف متحول تصادفی پیوسته
توزیع نورمال
مسایل مهم توزیع نورمال
توزیع گاما
توزیع نمایی
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فصل هفتم  :بررسی کمپیوتری توزیع های احتمال
ترتیت پروگرام کمپیوتری به لسان برنامه نویسی  Matlabبرای بررسی توزیع نمای
ترتیت پروگرام کمپیوتری به لسان برنامه نویسی  Matlabبرای بررسی توزیع نورمال
ترتیت پروگرام کمپیوتری به لسان برنامه نویسی  Matlabبرای بررسی توزیع پواسون
ترتیت پروگرام کمپیوتری به لسان برنامه نویسی  Matlabبرای بررسی توزیع بینوم .
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)



کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر

( ٪ )20



امتحان نهایی سمستر

حد اکثر ( ٪ )60



مجموع

( ٪ )20

……………………100٪.

وجایب و مکلفیت های محصلین
ما با هم کار خواهیم کرد تا دانش ،مهارت ها و سلوک الزم در رابطه به م ضمون را ارتقا دهیم .محصلین باید در م شارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصــوصــیات فردی یکدیگر احترام قایل شــده و به یکدیگر فرصــت مســاوی بدهند.
اخالق و ا صول رفتاری را که الزمه محیط علمی ا ست مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پرو سه تدریس
گردد؛ اجتناب نمایند .با پایندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نماید.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
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عدم صداقت اکادمیک شامل نقل ،جعل معلومات ،استناد نادرست ،3سرقت علمی 4و اجرای فعالیت های دیگری
می گردد که از جانب محصلین در حین تحصیل انجام شود .ارتکاب چنین اعمالی از جانب محصل به هیچ وجه
قابل قبول نبوده مطابق قواعد تحصیالت عالی با محصل مظنون برخورد میشود.



ا ستاد م ضمون م سئولیت ابتدایی برای ت شخیص و برخورد با عدم صداقت اکادمیک را دارد .ا ستاد در صورت
تخشخیص عدم صداقت علمی محصل ،بعد از بررسی موضوع و استماع دفاعیات محصل در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.



تصمیم استاد در زمینه برخ ورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت الشعاع
قرار نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولینپوهنځیاطالع می دهد.

ادارهپوهنځیدر زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه مضمون

نتایج متوقعه

Wrong Citation
Plagiarism
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.1

.2

حل مسایل مربوط به اضائیه و احتمال

کسب دانش در حل مسایل انجنیری و تحقیق در ساحات مختلف

۴

توانای پیش بینی

2

3

2

2

1

2

۵

اشنای با کاربرد احتمال در حل مسایل انجنیری

3

2

2

3

1

2

2.6

2.2

2

2.4

2

1.8

 =۳اعظمی ترین اشتراک

.3
اشنای با محا سبات احصائیوی

۳

توانای نوشتن پروگرام متلب برای توزیع های احتمال

3

2

1

2

3

2

اوسط عمومی

.4
توانایی ترسیم گراف های اصائیوی

۲

اشنایی به جمع آوری اطالعات

3

2

3

2

3

2

2.16
 =۲اشتراک متوسط
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 =۱کمترین اشتراک

.5
اشنایی به فورمول های برای اجرای تحقیق

۱

آشنایی با روشهای تحقیق

2

2

2

3

2

1

مجموع

.6
شناخت مراحل تحقیق

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر
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کورس پالیسی هفته وار مضمون احصائیه و احتماالت
معلومات
اساسی

هفته

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

رشته

مضمون

دیپارتمنت

صنف

سمستر

تعداد
کریدیت

نوع مضمون

احصائیه و احتماالت

ساعات
درسی

موضوع

1

معرفی مضمون و پالیسی کورس

2

اهمیت مطالعه احصائیه و احتمال

3

مفاهیم اولیه احصائیه

4

روشهای نمونه گیری

5

مقیاس های اندازه گیری،
فریکونسی

6

معیارهای تمرکز،اوسط حسابی ،
اوسط هارمونیک  ،اوسط مربعی

7

معلومات احصائیوی و جداول

8

شاخص های پراکندگی اوسط
انحراف ،واریانس
،انحراف معیاری

9

توزیع فریکونسی انتروال اصناف ،
وسط صنف کسرت وقوع صنوف

10

ارایه گرافیک معلومات عددی
،گراف نواری دایروی اوس کثرت
وقوع

11

منحنی طبیعی کثرت وقوع

12

همبستگی و ریگریشن

13

اصل ضرب

14

اصل جمع

15

ترتیب ها

16

تبدیل ها

نتیجه
متوقعه
آموزشی

پرسش
وپاسخ

پرسش
وپاسخ

پرسش
وپاسخ

پرسش
وپاسخ

پرسش
وپاسخ

پرسش
وپاسخ

ششم
17

فعالیت
استاد

فعالیت
محصل

روش
تدریس

ارزیابی
روزمره

تعریف احتمال مثال ها
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هفتم

هشتم

نهم

دهم

یازدهم

سدوازدهم

سیزدهم

18

فضای نمونه

19

غضای نمونه پیوسته

20

حوادث تصادفی

21

خواص احتمال

22

احتمال حوادث مکمل

23

احتمال شرطی

24

مثالها

25

توزیع احتمال

26

امتحان % 20

27

متحول تصادفی

28

تابع کثافت

29

مثالها

30

تابع توزیع

31

انواع توزیع ها معروف متحول
تصادفی گسسته

32

مثال ها

33

برنامه کمپیوتری برای برخی
توزیع ها

34

توزیع برنولی

35

مثال ها

36

برنامه کمپیوتری برای توزیع
برنولی

37

توزیع دو جمله ای

38

مثال ها

39

برنامه کمپیوتری برای این توزیع

پرسش
وپاسخ

ا-

پرسش و
پاسخ

امتحان میان
سمستر

پرسش
وپاسخ

پرسش
وپاسخ

پرسش
وپاسخ

پرسش
وپاسخ
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چهاردهم

پانزدهم

شانزدهم

40

توزیع پواسون

41

مثال ها

42

برنامه کمپیوتری برای این توزیع

43

توزیع یک نواخت

44

متحول تصادفی پیوسته

45

مثال ها

46

توزیع گاما

47

مثال ها

48

توزیع نمایی

پرسش
وپاسخ

پرسش
وپاسخ

جمع بندی

منابع یا مأخذ
ماخذ اساسی

.1
.2

ستانکزی ،نصراهلل .1387 .مبادی حقوق .انتشارات میوند.
رحیمی ،محمد اسحاق .1397 ،کلیات علم حقوق .کابل .چ .5انتشارات معصومی.

ماخذ کمکی

.1
.2
.3
.4

کاتوزیان ،ناصر .1383 .مقدمه علم حقوق .تهران :شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان ،ناصر .1387 .کلیات حقوق .تهران :گنج دانش.
واحدی ،قدرت اهلل  .1395 .مقدمه علم حقوق .تهران :نشر میزان.
مدنی ،سید جالل الدین .1386 .مبانی و کلیات علم حقوق .تهران :انتشارات پایدار.
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بخش سوم

پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی
رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

مفردات وپالن درسی هفته وار مضامین

صنف دوم -سمستر اول
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون ثقافت اسالمی( )۳
مقطع تحصیلی:

لیسانس
پوهنتون:
پوهنځی:
دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی
انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

اسم مضمون:

ثقافت اسالمی3 -

کود مضمون:

ICE-PGIE-0301

تعداد کریدیت:

 1کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول
0201

مضمون پیشنیاز:
صنف:

دوم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
نظام اخالقی اسالم که متأسفانه در جوامع اسالمی امروزی کمتر جنبه تطبیقی و عملی دارد  ،در کاریکولم تحصیلی
ثقافت اسالمی سومین مضمون از مضامین پوهنتون شمول ثقافت اسالمی می باشد،،این مضمون ارتباط انسان را با نفس
خودش و افراد جامعه از حیث اخالق نیکو و یا رفتاری های نا شایسته مورد بررسی قرار می دهد .نظام اخالقی در اسالم
سرچشمه تمامی نظامهای دیگر است .از همینجاست که پیامبر اسالم اخالق را مستقیماً با عقیده و عبادت ارتباط داده
است .محصالن در ختم سمستر با مطالعه و آگاهی ازین مضمون توانایی خواهد داشت تا در مورد مفهوم اخالق  ،فضایل و
مکارم اخالق در فرد و جامعه و تأثیرات آن و در مورد رذایل اخالقی در فرد و جامعه و پیامدهای بد آن  ،راه های عالج آن،
شناخت و معلومات کامل بدست آورده و در نتیجه  ،با دوری از علل و اسباب آغشته شدن در اخالق رذیله و تالش در الگو
گیری از اسوه حسنه می توانند خود را به اخالق نیکو و حمیده مزین سازند.

اهداف آموزشی:
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آشنایی کامل با مفاهیم اساسی علم اخالق  ،مبانی اخالق اسالمی  ،فضایل و رذایل اخالقی از دیدگاه

اسالم ارتباط اخالق و عقاید و عبادات اسالمی.


تشخیص و شناخت درست اخالقیات اسالمی و مقایسه آن با دیدگاه سایر مکاتب اخالق غیر اسالمی.



شناخت مکلفیت های اخالقی یک مسلمان از منابع اخالق اسالمی و سهگیری فعاالنه در نشر دعوت و

ارزش های اخالقی اسالم.


ارایه دالیل نقلی و عقلی بر حکمت ها و آثار مرتبه ارزش های اخالقی و پیامد گرفتاری به رذایل اخالقی



اسباب آغشته شدن به رذایل اخالقی و طرق درمان آن از منظر اخالق اسالمی.

شیوه های تدریس و آموزش:
ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسخ به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس اصل محصل محوری.
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
پیشگفتار -محتویات مضمون:
فصل اول :مفهوم نظام اخالقی
 تعاریف نظام اخالقی
 اخالقی اسالم
 فلسفه انواع اخالق
 منابع اخالق اسالمی
 مبانی نظام اخالق اسالمی
فصل دوهم :ارزشهای اخالقی در نگرش اسالمی
 فضایل اخالق
 ارشادات قرآن ،سنت و سلف صالح در ارتباط به اخالق
 ارتباط اخالق با ایمان  ،عبادات و معامالت
 تربیه و پرورش اخالق{ تزکیه نفس – عرایز انسانی و طرق دیگر}
فصل سوم :مکارم اخالق
 نمونه های از مکارم اخالقی فردی
 نمونه های از مکارم اخالقی اجتماعی
 پیامد های مکارم اخالقی در اصالح فرد و جامعه
فصل چهارم  :رذایل اخالقی
 نمونه های از رذایل اخالقی فردی
 نمونه های از رذایل اخالقی اجتماعی
 علل واسباب آغشته شدن به رذایل اخالقی
 پیامدهای زشت رذایل اخالقی در انحراف فرد وجامعه
 عالج رذایل اخالقی در اسالم
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.1

شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با اصول و مبانی کلی
اسالم  ،آشنایی با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم با دستآوردهای علوم معاصر .

.2

تربیه سالم اسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت دنیا و آخرت همآهنگی ایجاد نمایند.

تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان الگوی های عملی

عقلی با بیان آثار و حکمت های هر موضوع.

ارایه دانش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر دالیل نقلی و

تربیه جوانان آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت اسالمی

.3

.4

.5

عرصه های مهم انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه انسانی و عناصر مؤثر در
تحکیم صلح و ثبات کشور در پرتوی تعالیم حیات بخش اسالمی.
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هستی .
بلند بردن سطح دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و فعال شان در

 =۳مطابقت کامل

 =۲مطابقت نسبی

 =۱کمترین مطابقت

.6

مجموع

3

2.2

1.6

1.4

1.2

2.2
اخالق اسالمی.
۵

اسباب آغشته شدن به رذایل اخالقی و طرق درمان آن از منظر

3

2

1

2

1

2
و پیامد گرفتاری به رذایل اخالقی
۴

ارایه دالیل نقلی و عقلی بر حکمت ها و آثار مرتبه ارزش های اخالقی

3

3

2

1

2

3
۳

سهگیری فعاالنه در نشر دعوت و ارزش های اخالقی اسالم.

3

2

2

1

1

2
۲

شناخت مکلفیت های اخالقی یک مسلمان از منابع اخالق اسالمی و

3

2

1

2

1

1
سایر مکاتب اخالق غیر اسالمی.

انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی جهت تنظیم

۱

تشخیص و شناخت درست اخالقیات اسالمی و مقایسه آن با دیدگاه

3

2

2

1

1

رابطه درست انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری سالم از نعمات ارزنده عالم

نتایج متوقعه مضمون

3
فضایل و رذایل اخالقی از دیدگاه اسالم ارتباط اخالق و عقاید و

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر
ن.م.
ر

شماره
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

آشنایی کامل با مفاهیم اساسی علم اخالق  ،مبانی اخالق اسالمی ،
عبادات اسالمی.
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پالن درسی هفته وار مضمون
دیپارتمنت

صنف

مضمون

سمستر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

معلومات
اساسی

هفته

ثقافت اسالمی

ساعات
درسی

نظام اخالقی اسالم

نتیجه
متوقعه

موضوع

آموزشی
بحث های مقدماتی پیرامون کلیات مفهوم

اول

1

دوم

3

نظام اخالقی،تعاریف نظام اخالقی



سوم

دوم

5

اخالقی اسالم
فلسفه انواع اخالق
منابع اخالق اسالمی
مبانی نظام اخالق اسالمی
ارزشهای اخالقی در نگرش اسالمی،فضایل

چهارم

7

پنجم

9

ششم

11

هفتم

o13

صبر،انواع صبرو پاداش آن ،توکل و تواضع

هشتم

o15

حیاء و عفت،سخاوت ،شجاعت ،وفاء به عهد

نهم

17

امتحان بیست فیصد

اخالق ،ارشادات قرآن ،سنت و سلف صالح
در ارتباط به اخالق


ارتباط اخالق با ایمان  ،عبادات و معامالت
تربیه و پرورش اخالق{ تزکیه نفس –
غرایز انسانی و طرق دیگر
مکارم اخالق ،نمونه های از مکارم اخالقی
فردی ،اخالص،محبت،صدق و امانت
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سوم

1

فعالیت فعالیت روش
استاد

پوهنتون
شمول

ارزیابی

محصل تدریس روزمره
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دهم

یازدهم

19

نمونه های از مکارم اخالقی
اجتماعی،احترام و شفقت،تعاون و
همکاری و اصالح طلبی

 o21عفو ،ایثار ،عدالت ،تسامح،پیامد های مکارم
اخالقی در اصالح فرد و جامعه
رذایل اخالقی،نمونه های از رذایل اخالقی

دوازدهم

23

سیزدهم

o25

چهاردهم

27

فردی،تکبر و خودخواهی ،دروغ ،خیانت و
بخل
حسد ،سوء ظن و بدگمانی ،تعصب ،تملق
وچاپلوسی
نمونه های از رذایل اجتماع،استهزاء ،عیب
جوئی،لقب
گذاری ،تجسس ،غیبت ،دشنام ،سخن
چینی،کینه وعداوت،اسراف و تبذیر



پانزدهم

29

شانزدهم

31

علل واسباب آغشته شدن به رذایل اخالقی
پیامدهای زشت رذایل اخالقی در انحراف
فرد وجامعه،عالج رذایل اخالقی در اسالم
ارزیابی ؛ حل مشکالت محصالن و
راهنمایی امتحان

نوت :جدول فوق در کتاب نصاب تحصیلی رشته گنجانیده نشده بلکه توسط استاد مضمون تهیه و در اول سمستر به دسترس محصلین قرار

.
منابع یا مآخذ:
 .１ماخذ اساسی

نظام اخالقی اسالم  -دیپارتمنت ثقافت اسالمی

 .２مآخذ کمکی

.１
.２
.３
.４
.５

محمد غزالی ،اخالق مسلمان
طباره ،عفیف عبدالفتاح ( ،)1388روح الدین اسالمی،
محسنی ،محمد آصف ( ،)1365روش جدید اخالق اسالمی ،انتشارات قبادی
امام غزالی ( ،)1393احیاء علوم الدین ،فردوس
ناصع علوان ،عبداهلل ( ،)1394چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم ،دیجیتال
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مفردات و پالن درسی هفته واز مضمون لسان تخصصی
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنځی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

اسم مضمون:

لسان تخصصی 3

کود مضمون:

ICE-PGIE-0303

تعداد کریدیت:

 2کریدت
148
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پوهنتون شمول

نوعیت مضمون:

0203

پیشنیاز مضمون:
صنف:

دوم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
یکی از مضامین اساسی پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی می باشد.
اهداف آموزشی


آشنایی محصلین با زبان انگلیسی تخصیصی جهت مهاوره



کمونیکیشن



ترجمه کتاب های مسلکی



استفاده اصطالحات تخنیکی در انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

Syllabus of English for Chemica Industrail Engineerin Faculty
ظStudents
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Code: ICE-PGIE -303
1st

Semester

Year: 1398
Teacher:
Email:
Office:
........................ University
Faculty of Chemica Industrail Engineering
Department of English

Office: Department of Petrochemical and Gas Industrail Engineering

Office hours: By appointment

Course Description and Objectives:

The English is designed for the undergraduate learners of Engineering as
foreign or Second language, in the department of Petrochemical and Gas
Industrial Engineeng at .................................... University
, who wish to have a high
Level of competence in English and wish to enter different careers.
Required Textbook:
Please note: Assigned textbook reading for this course is NOT optional. It is
expected that all course participants READ all assigned readings BEFORE
coming to class, beginning an assignment, and BEFORE contacting the
instructor (s) concerning activity questions, which directly relate to
ASSIGNED readings.
Class Instructional Strategies:
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In this course, students are expected to come to the class on time as
responsible adult students. They must keep the classroom environment
friendly and have positive attitude with their classmates. They are required
to respect each other and comply with all Islamic religious and Afghan
cultural values. Students are also asked to complete individual assignments
and/ or research using technology. They are also asked to work on projects
either individually or collaboratively. Collaborative group and/ or pair
activities (discussions, expressing opinions, making inferences,
comparison, sharing ideas and presentations) are also included in this
course.

Homework and Late Work Policy
Students in the all Departments are expected to finish all assigned
homework before coming to class the next day. This is essential. If a
student does not complete his or her homework, the student will not be
prepared to participate fully in class. If a student misses class, it is that
student’s responsibility to find out what he or she has missed and to make
up any missed homework or class work.
Guidelines for submission of the assignments:
Any assignments that are submitted past the due date will be subject to the
following point deduction system:
1. One day late: loss of 2 points for that assignment.
2. Two days late: Loss of an additional 3 points for that assignment.
3. Three days late: loss of an additional 5 points for that assignment.
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4. Four days or more late: loss of 100% of points for that assignment.
Any requests for extensions must be made prior to the posted due date to
the student’s teacher. Requests will be considered on an individual/group
basis and extensions may be liable for additional percentage loss upon the
discretion of the teacher.
Grading and Record Keeping
COURSE GRADING SYSTEM:
A participant’s course grade in ___ (100) ______________ will be
determined according to the following point schedule:
Attendance

(10 points)

Daily assignment

(10 points)

Presentation

(10 points)

Mid Term Exam

(20 points)

Final Exam

(50 points)

Total Possible

(100 points)

Classroom Participation and Conduct
Students who fail to participate, attend, or cooperate with program
guidelines may also be dismissed from the program allowing instructors to
focus their time on students who are motivated to learn.
جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه مضمون
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شماره

نتایج متوقعه رشته
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لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از

پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن

نظر داشت معیارهای بین المللی

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با در

از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع
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 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری سالم

1.5

1.5

1.25
مجموع

1.29
اوسط عمومی

1.5
1

افتصادیت پروژه

۴

تخنیکی در انجنیری

2

2

2

1

2
1

وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف عضوی با در نطر داشت

۱

انگلیسی تخصیصی جهت

2

1

1

1
1

۲

کمونیکیشن

1

1

1

1

1

1

۳

ترجمه کتاب های مسلکی

1

2

1

1

1

2

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد خام

ن ره

نمره

1

نمره

نمره
نمره

1

نمره
آشنایی محصلین با زبان

مهاوره

استفاده اصطالحات

صنایع کیمیاوی نفت و گاز

و گاز

 =3اعظمی ترین اشتراک  =2اشتراک متوسط  =1کمترین اشتراک

)Weekly Plan of English subject (3rd semester
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Weeks Title of the lesson
1

Introduction and description of course policy, & conversati n

2

conversation, and weekend activi ies

3

Grammar discussion and invit tion letter

4

Describing past experience

5

Asking for and giving advice Adverb before adjective

6

Exercise, talking about health problems, Adjective+infinitive &(

and present perfect tense

seminar)
7

Expressing likes and dislike & Conversation(seminar)

8

Midterm exam

9

Comparative and superlative forms of adjective Describing
countries (seminar)

10

conversation& exercise (seminar)

11

Talking about plans; conversation ( seminar)

12

Exercise &Future with present continuous ( seminar)

13

Conversation, discussion (seminar)

14

Exchanging personal information ( seminar)

15

Describing changes with present tense, past tense (seminar)

16

conversation (general review)
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون ریاضی انجنیری ۳
مقطع تحصیلی:

لیسانس
پوهنتون:
پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

اسم مضمون:

ریاضی انجنیری3 -
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ICE-PGIE-0304

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 3کریدت

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

0204

صنف:

دوم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
مضمون ریاضیات عالی  3یکی از مضامین اساسی در رشته انجنیری ساختمان محسوب میگردد .آموختن این بخش
از ریاضیات عالی محصلین را قادر می سازد تا با معادالت دیفرانسیلی و انکشاف معادالت حرکت اجسام توسط معادالت
دیفرنسیلی ،ماتریکس ها و روش های حل ماتریکس سختی عناصر  ،روشهای مختلف انتی گرالگیری ودریافت مساحت
اجسام غیر منظم هندسی و همچنان یک مضمون پیشنیاز برای ریاضیات عالی سمسترهای بعدی می باشد.
اهداف آموزشی:


آموزش معادالت دیفرنسیلی ،سیستم های معادالت دیفرنسیلی و روشهای حل آن



استفاده از معادالت دیفرنسیلی برای انکشاف معادالت حرکت



آموزش متریکس ها ،ویکتور و دیترمینانت ها



روشهای حل متریکس ها و انکشاف معادالت سختی عناصر



آموزش انتیگرال ها و روشهای حل انتی گرالهای چندین گانه و تطبیقات آن.

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
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فصل اول
 .1Systems of ODEs. Phase Plane. Qualitative Methodsسیستم معادالت تفاضلی معمولی .روش کیفی
-

برای ماخذ کمکی :اساسات مترکس و وکتور ها

-

سیستم های معادالت تفاضلی معمولی منحیث تطبیقات انجنیری

-

تیوری اساسی سیستم های معادالت تفاضلی معمولیWronskian .

-

سیستم های ضرایب –ثابتPhase Plane Method .

-

محدوده برای نقاط بحرانی .استواری Stability

-

روش های کیفی برای سیستم های غیر خطی

-

سیستم های خطی غیر متجانس معادالت تفاضلی معمولی

 .2Series Solutions of ODEs. Special Functionsحل سلسله معادالت تفاضلی معمولی .توابع خاص
-

روش طاقت سلسله یا Power Series Method

-

معادله Legendre Polynomials Pn(x) .Legendre

-

روش تمدید شده طاقت سلسله یا Extended Power Series Method: Frobenius Method

-

معادله  .Besselتوابع )BesselJ_(x

-

توابع  .Y_(x) _ Besselحل عمومی

 .3Laplace Transformsتغییر شکل الپالس
-

تغییر شکل الپالس .خطی بودن .تیوری تغییر مکان اولیFirst Shifting Theorem (s-Shifting) .

-

تغییر شکل مشتقات و انتی گرال .معادالت تفاضلی معمولی

-

تکان های کوتاه .تابع  .Dirac’s Deltaکسور قسمی

-

پیچیدگی یا  .Convolutionمعادالت دیفرانسیل انتگرال و انتیگرال گیری تغییر شکل

-

معادالت تفاضلی معمولی با ضرایب متحول

-

سیستم های معادالت تفاضلی معمولی

-

تغییر شکل الپالس :فورمول های عمومی

 .4 Linear Algebra: Matrices, Vectors, Determinants.الجبر خطی :ماترکس ها ،وکتور ها ،دیترمینانت ها
-

سیستم های خطی
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-

ماترکس ها ،وکتور ها :جمع و ضرب سکالر

-

ضرب ماترکس ها

-

سیستم های خطی معادالتGauss Elimination .

-

استقالل خطی .ترتیب ماترکس .ساحه وکتوری

-

حل سیستم های خطی .موجودیت و یگانگی

-

دیترمینانت ها .قاعده Cramer

-

معکوس ماترکسGauss–Jordan Elimination .

-

ساحات وکتوری ،ساحات حاصل ضرب داخلی .تغییر شکل پذیری خطی.

 .5Linear Algebra: Matrix Eigenvalue Problemsالجبر خطی :پرابلم ماترکس ها
-

پرابلم  Eigenvalueماترکس

-

تعیین  Eigenvalueو Eigenvectors

-

بعضی تطبیقات Eigenvalue

-

ماترکس های متناظر Skew ،متناظر و قایم (عمود)

-

 .Eigenbasesقطری .اشکال درجه دوم

-

اشکال و ماترکس های مغلق.

.6Vector Differential Calculus. Grad, Div, Curlکالکولس وکتور دیفرانسیل
-

وکتور ها در فضای دو بعدی و سه بعدی

-

حاصل ضرب داخلی Inner Product

-

حاصل ضرب وکتوری )Vector Product (Cross Product

-

توابع سکالری و وکتوری و ساحات آنها .وکتور کالکولس :مشتقات

-

منحنیات .طول قوس .انحنا .پیچش

-

بازدید کالکولس .توابع چندین متحوله.

-

گرادیانت ساحه سکالریDirectional Derivative .

-

دایورجانس ساحه وکتوری Divergence of Vector Field

-

 Curlساحه وکتوری
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 .7Vector Integral Calculus. Integral Theoremsککالکولس انتیگرال وکتور .تیوری انتی گرال گیری
-

انتی گرال گیری خط

-

استقاللیت مسیر انتی گرال خط

-

بازدید کالکولس .انتی گرال های دو گانه

-

تیوری گرین در مستوی

-

سطوح برای انتی گرال گیری سطح

-

انتی گرال گیری سطوح

-

انتی گرال سه گانه .تیوری دایورجانس گاوس

-

تطبیقات بیشتر تیوری دایورجانس

-

تیوری Stokes

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابیپالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا ٪۲۵غیرحاضرینمودهمیتوانند.



بیشتر از ٪۲۵غیرحاضریباعثمحرومیازامتحاننهاییمضمونمیگردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
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ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی).

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

60%
100%

مجموع

نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون

ره

شما

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
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کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

زیستی و انکشاف پایداراین روند

موسسات صنعتی
 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط

چنان پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های

 -4چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

محصوالت متنوع
3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید

2

عضوی با در نطر داشت افتصادیت پروژه
 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

1

2

2

1

2

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف

1

آشنایی با معادالت
دیفرنسیلی ،سیستم های
معادالت دیفرنسیلی و
روشهای حل آن

2

استفاده از معادالت
دیفرنسیلی برای انکشاف
معادالت حرکت

1

2

2

3

3

3

3

آشنایی با متریکس ها ،ویکتور
و دیترمینانت ها

1

2

2

3

3

3

4

روشهای حل متریکس ها و
انکشاف معادالت سختی
عناصر

1

5

آشنایی با انتیگرال ها و
روشهای حل انتی گرالهای
چندین گانه و تطبیقات آن
مجموع

2

2

2

2

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

3

1

2

2

2

2

3

1

2

2

2.2

2.4

2.8

اوسط عمومی
 =3اعظمی ترین اشتراک =2اشتراک متوسط

2.067
 =1کمترین اشتراک

مآخذ:
 .1ماخذ اساسی
 .2ماخذ کمکی

Calculus Application and Theory, Kenneth
Kuttler, 2004
Advanced Engineering Mathematics, ERWIN
KREYSZIG, Ohio State University
Thomas Calculus, Twelfth Edition
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پالن درسی هفته وار مضمون
رشته
معلوما اساسی

مضمون

انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت

اول

کردیت

انجنیری صنایع
ریاضی انجنیری
3

وگاز

هفته

دیپارتمنت

صنف

سمستر

تعداد

نوع مضمون

کیمیاوی نفت

اول

دوم

3

اساسی

وگاز

موضوع

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

آموزشی

استاد

محصل

سیستم معادالت تفاضلی معمولی

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

روش کیفی
اساسات متروکس و وکتور ها ،

دوم

پرسش و پاسخ

سیستم معادالت تفاضلی معمولی
منحیث تطبیقات انجنیری

سوم

تیوری اساسی سیستم های

پرسش و پاسخ

معادالت تفاضلی معمولی
روش های کیفی برای سیستم های

چهارم

غیر خطی

پرسش و پاسخ

حل سلسله معادالت تفاضلی
معمولی

پنجم
ششم
هفتم

هشتم
نهم

روش طاقت سلسله

پرسش و پاسخ

معادله Legendre

پرسش و پاسخ

روش تمدید شده طاقت سلسله
تغیر شکل الپالس خطی بودن ،

پرسش و پاسخ

تیوری تغیر مکان اولی
الجبر خطی  ،ماترکس ها و وکتور

پرسش و پاسخ

ها دیترمنانت ها

پرسش و پاسخ

امتحان وسط سمستر
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دهم

پرسش و پاسخ

سیستم های خطی  ،ماترکس ها
وکتورها  ،جمع و وضرب سکالر

یازدهم

پرسش و پاسخ

سیستم های خطی معادالت ،
استقالل خطی  ،ترتیب ماترکس

دوازدهم

پرسش و پاسخ

حل سیستم های خطی  ،موجودیت
و یگانگی

سیزدهم

پرسش و پاسخ

دیتر منانت ها
معکوس ماترکس
ساحات وکتوری

چهاردهم

پرسش و پاسخ

پرابلم های ماترکس
ماترکس های متناظر و قایم

پانزدهم

پرسش و پاسخ

اشکال ماترکس
کالکولس انتیگرال وکتور ،تیوری
انتی گرال گیری

شانزدهم

پرسش و پاسخ

رهنمای امتحان نهایی
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون میخانیک نظری ۱
مقطع تحصیلی:

لیسانس
پوهنتون:
پوهنځی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

میخانیک نظری

کود مضمون:

ICE-PGIE-0314

تعداد کریدیت:

3کریدت

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

دوم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
میخانیک نظری یکی از مضامین اساسی انجنیری تکنالوژی کیمیاوی محسوب میگردد .در مضمون مذکور مفاهیم
اساسی علم میخانیک ،وکتورها ،تعادل اجسام ،سیستم و محصله قوه ها ،نیروهای داخلی ،اصطکاک و غیره مفاهیم اسای
بحث می نماید .این مضمون بحیث یک مضمون پیشنیاز برای مضامین مقاومت مواد ،و تجهیزات محسوب میگردد.
اهداف آموزشی:


آموزش مفاهیم اساسی علم میخانیک



آموزش اسکالر و ویکتورها



آموزش سیستم تعادل و قوه ها



آموزش تعادل اجسام سخت



آموزش نیروهای داخلی اجسام سخت
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شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن

مفردات درسی
( اصول کلی در علم سینماتیک )


مفاهیم اساسی



قواعد ارایه حرکت نقطه



حل مسایل

( سرعت نقطه )


سرعت نقطه



تعجیل نقطه



حل مسایل و توزیع کارات عملی ــ خانگی

( حرکت انتقالی جسم سخت )


حرکت انتقالی جسم سخت



حل مسایل

( حرکت دورانی جسم سخت )


حرکت دورانی جسم سخت



حل مسایل و توزیع کارات عملی ــ خانگی
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( مقاومت مواد )


مفاهیم اولیه



مومنت های ستاتیکی  ٬مومنت های انرشیایی



کشش و فشار



تاب خورده گی



شرایط



حل مسایل

(علم نظریه میخانیزم ها و ماشین ها )


مفاهیم عمده



صنف بندی جوره های سینماتیکی



درجه آزادی میخانیزم ها



تعیین اجزا میخانیزم های مسطح

(انتقالیه های میخانیکی)


انواع انتقالیه



انتقالیه های میخانیکی



انتقالیه های فرکشنی



انتقالیه های تسمه ایئ



انتقالیه های دندانه دار



حل مسایل

جمع آوری کارات خانگی و دفاع آن
کل ساعات درسی در یک سمستر

مأخذ (:)References
 -1ایگور یوپوف ،ترجمه شاپور.مقاومت مصالح .موسسه انتشارات پارس  ،چاپ سیزدهم (ویرایش دوم ) ،زمستان 1380
 -2ایگورپوف .مقاومت مصالح .1999.ترجمه محمد رضا افضلی  ،نشرکتاب دانشگاهی1379 .
 -3فدیناند بی یر -راسل جانستون .مقاومت مصالح  .ترجمه مهندس محمد رضا افضلی -مهندس مجید ملکان  ،موسسه
انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 -4فنایی  ،نادر  1000،برسش چهار گزینه ای .مقاومت مصالح  ،انتشارات آزاده ،پاییز سال 1381
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نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا ٪۲۵غیرحاضرینمودهمیتوانند.



بیشتر از ٪۲۵غیرحاضریباعثمحرومیازامتحاننهاییمضمونمیگردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
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متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

انکشاف پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -4چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان

با در نظر داشت معیارهای بین المللی

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی

متنوع

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت

در نطر داشت افتصادیت پروژه
 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف عضوی با

نتایج متوقعه مضمون

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد

شماره

نتایج متوقعه رشته

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

۱

آشنایی با مفاهیم اساسی
علم میخانیک

1

1

1

1

2

2

۲

آشنایی با اسکالر و
ویکتورها

1

1

1

2

2

2

۳

آشنایی با سیستم تعادل و
قوه ها

1

2

1

1

2

3

۴

آشنایی با تعادل اجسام
سخت

2

2

2

1

2

3

۵

آشنایی با نیروهای داخلی
اجسام سخت

1

2

2

1

3

3

1.2

1.6

1.4

1.2

2.2

2.6

مجموع

1.7

اوسطعمومی
 =3اعظمی ترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

مآخذ

فزیک عمومی -III ،II ، –Iسویلف (مترجم :پوهاند محمد انور شمس)

 .１ماخذ اساسی
 .２ماخذ کمکی

در جریان سمستر معرفی میگردد

پالن درسی هفته وار مضمون میخانیک نظری
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رشته
معلوما اساسی

مضمون

انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت وگاز

میخانیک نظری

دیپارتمنت
انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت وگاز

نتیجه
هفته

موضوع

متوقعه
آموزشی

اول

اصول کلی در علم سینماتیک  ،مفاهیم

صنف

دوم

فعالیت

فعالیت

استاد

محصل

سمستر

اول

تعداد
کردیت
3

روش تدریس

نوع مضمون

اساسی

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

اساسی

دوم

قواعدارایه حرکت نقطه و حل مسایل

پرسش و پاسخ

سوم

سرعت نقطه  ،تعجیل نقطه

پرسش و پاسخ

چهارم

حل مسایل و توزیع کارات عملی خانگی

پرسش و پاسخ

پنجم

حرکت انتقالی جسم سخت

پرسش و پاسخ

ششم
هفتم
هشتم

نهم

دهم

یازدهم

حرکت انتقالی جسم سخت و حل

پرسش و پاسخ

مسایل آن

پرسش و پاسخ

حرکت دورانی جسم سخت
حل مسایل و توزیع کارات عملی –

پرسش و پاسخ

خانگی
امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

مقاومت مواد ،مفاهیم اولیه

پرسش و پاسخ

مومنت های ستاتیکی و مومنت های

پرسش و پاسخ

انرشیایی
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دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم

کشش و فشار  ،تاب خوردگی  ،شرایط،

پرسش و پاسخ

حل مسایل
علم نظریه میخانیزم ها و ماشین ها

پرسش و پاسخ

صنف بندی جورهای سینماتیکی ،

پرسش و پاسخ

درجه آزادی میخانیزم های مسطح

پرسش و پاسخ

انتقالیه های میخانیکی  ،انواع انتقالیه
رهنمایی امتحان نهایی

پرسش و پاسخ

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون کیمیای تحلیلی ()۱
مقطع تحصیلی:

لیسانس
پوهنتون:
پوهنځی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز
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اسم مضمون:

کیمیای تحلیلی()1

کود مضمون:

ICE-PGIE-0315

تعداد کریدیت:

3کریدت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:
صنف:

دوم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
کیمیای تحلیلی یکی از مضامین اساسی انجنیری صنایع کیمیاوی محسوب میگردد .در مضمون مذکور در موردتحلیل
توصفی و مقداری بحث می نماید .این مضمون بحیث یک مضمون پیشنیاز برای مضامین کیمیای عضوی و کیمیای
کلوییدی محسوب میگردد.
اهداف آموزشی:


آموزش مفاهیم اساسی علم کیمیای تحلیلی



آموزش تحلیل توصفی



آموزش تحلیل مقداری

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا ٪۲۵غیرحاضرینمودهمیتوانند.
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بیشتر از ٪۲۵غیرحاضریباعثمحرومیازامتحاننهاییمضمونمیگردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

قسمت نظری کیمیای تحلیل توصیفی


مقدمه



شرایط اجرا کردن تعامالت تحلیلی و تعامالت خاص



تحلیل حصه وی و تحلیل سیستماتیک طبقه بندی کتیون به گروپ های تحلیلی و ارتباط ان با جدول
دوره ئی عناصر


-5.1

قانون عملیه کتله ها – تعادل کیمیاوی

درجه انفکاک الکترولیتی  ،ثابت انفکاک الکترولیت های ضعیف قانون استوالد راجع به دقیق شدن محلول ها ،

محاسبه غلظت ایون هایدروجن و ایون هایدروجن کسیل در محلول های تیزاب های ضعیف و قلوی های ضعیف
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- 6.1

تاثیر ایون مشترک بر انحراف تعادل ایونی

- 7.1

حالت الکترولیت های قوی درمحلول ها

- 8.1

فعالیت و ضریب فعالیت

- 9.1

انفکاک آب و مشخصه هایدروجن محلول ها

 -10.1محلول ها بوفیر
 -1-11حاصل ضرب قابلیت انحاللیت
 -1-12شرایط تشکیل شدن رسوب و ترسب مکمل و تسلسل ترسب الکترولیت های کم منحل
 -1-13تیوری ترتیب سلفاید ها
 – 1-14انحالل رسوب ها
 -1-15تبدیل یک مرکب کم منحل به مرکب کم منحل دیگر
 -1-16عوامل که جدا ساختن کیتون ها را توسط ترتیب مختل می سازد
 -1-17هایدرولیز نمک ها
 -1-18امفوتیری واستفاده ازآن در تحلیل و توصیفی
 -1-19مرکبات کمپلکس و استفاده از آنها در کیمیای تحلیلی
 -1-20تعامالت اکسیدیشنی – احیایی
 -1-21پوتانسیال های اکسیدیشنی (عومیات  ،رابطه بین پوتنسیال ها اکسیدیشنی و غلظت  ،پوتنسیال های
اکسیدیشنی نورمال  ،خواص اکساید کننده گان واحیا کنندگان مهم )
قسمت نظری
-1.2

مقدمه

 -2.2طریق تحلیل مقداری
-3.2

غلطی سیستماتیک وغلطی تصادفی

-4.2

محاسبات در تحلیل مقداری ومحاسبه غلطی ها
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-5.2

تحلیل وزنی

-6.2

شرایط شکل رسوبی وشکل وزنی و انتخاب رسوب دهنده

-7.2

اثر نمک ها

- 8.2

تاثیر درجه حرارت و تاثیر غلظت ایون های هایدروجن ( )PHمحلول بر انحاللیت رسوب

 - 9.2رسوب های کرستلی و امورف وشرایط ترتیب آنها
 -2-10ترتیب همرائی و پاک ساختن رسوب
 -2-11شستن  ،خشک کردن  ،قوغ ساختن  ،رسوب وغیره
 -2-12محاسبه نتایج در تحلیل وزنی و مقدار نمونه اخذ شونده
 -2-13طرق تتریشن (تحلیل حجمی )
 -2-14شرایط تعامالت در تحلیل حجمی با تحلیل وزنی  ،برتری طرق تتریشن
 -2-15محاسبه در ت حلیل حجمی  ،طریقه نشان داده  ،غلظت محلول کار و محاسبه نتایج در تحلیل حجمی
 -2-16صنف بندی طرق تحلیلی حجمی
-2-17طریقه های خنثی سازی
 -2-18اندیکاتور های که در طرق خنثی سازی استعمال می شود
 -2-19منحنی های تتریشن تیزاب های قوی توسط قلوی های قوی  ،تیزاب های ضعیف توسط قلوی های قوی ،
قلوی های ضعیف توسط تیزاب های قوی و غیره
 -2-20طرق اکسیدیشن ریدکشن(اوکسیدومتری )
 -2-21پوتنسیال های الکترودی
 -2-22تاثیر غلظت ومحیط تعامل بر تعامالت اکسیدیشنی احیایی
 -2-23ثابت تعادل تعامالت اکسیدیشنی احیایی
 -2-24منحنی تتریشن تعامالت اکسیدیشنی احیایی
 -2-25پرمنگانومتری
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 -2-26طرق رسوبی  ،و تعین نمودن نقطه معادله در طریقه های رسوبی
 -2-27کامپلکسومتری .
خواص اوپتکی یا نوری کلوئیدی ها
 - 1.3اپلسنس وفلوریسنس
-2.3

نیفلومتری

-3.3

مرکبات دارای مالیکولهای بزرگ

-4.3

صنف بندی مرکبات دارای مالیکول های بزرگ

-5.3

معلومات در مورد تعامالت پولیمرایزشن وپولی کاندنسیشن

-6.3

پولی سکراید های بزرگ (عالی )

-7.3

کاوچوک ها وپالستیک های پولیمرایزشنی

-8.3

محصوالت کاندنیشنی مالیکول های بزرگ

- 9.3

معلومات عمومی در مورد جیل ها وستودنی

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

زیستی و انکشاف پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط

موسسات صنعتی

چنان پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های

 -4چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

محصوالت متنوع
3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید

معلوما اساسی

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

مضمون
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صنف

سمستر

تعداد کردیت

عضوی با در نطر داشت افتصادیت پروژه

 =3اعظمی ترین اشتراک

دیپارتمنت

 =1کمترین اشتراک
 =2اشتراک متوسط

نوع مضمون

رشته

1.7
اوسطعمومی

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف

۱

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

۲

آموزش تحلیل توصفی

1

1

1

2

2

2

۳

آموزش تحلیل مقداری

1

2

1

1

2

3

1.2

1.6

1.4

1.2

2.2

2.6
مجموع

1

1

1

1

2

2
آموزش مفاهیم اساسی علم

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

کیمیای تحلیلی

پالن درسی هفته وار مضمون کیمیای تحلیلی()1
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هفته

اول

دوم

انجینری صنایع

کیمیای تحلیلی

انجنیری صنایع

کیمیاوی

1

کیمیاوی نفت وگاز

موضوع

دوم

اول

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

آموزشی

استاد

محصل

3

روش تدریس

قسمت نظری کیمیای تحلیلی و

تخصصی

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

توصیفی
شرایط اجرا کردن تعامالت تحلیلی

پرسش و پاسخ

و تعامالت خاص
درجه انفکک الکترولیتی ،ثابت

سوم

انفکاک الکترولیت های ضعیف

پرسش و پاسخ

قانون استوالد راجع به دقیق شدن
محلول ها

چهارم
پنجم
ششم
هفتم

پرسش و پاسخ

محلول های بوفیر
مرکبات کامپلکس واستفاده از آنها

پرسش و پاسخ

در کیمیای تحلیلی

پرسش و پاسخ

طریق تحلیل مقداری
غلطی سیستماتیک و غلطی

پرسش و پاسخ

تصادفی  ،تحلیل وزنی
تاثیر درجه حرارت و تاثیر غلظت

هشتم

پرسش و پاسخ

آیون های هایدروجن محلول بر
انحاللیت رسوب

نهم

هفته

دهم

امتحان وسط سمستر

موضوع

پرسش و پاسخ

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

شرایط تعامالت درتحلیل

پرسش و

حجمی باتحلیل وزنی

پاسخ
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محاسبه در تحلیل حجمی ،
طریقه نشان داده شده
صنف بندی طرق تحلیلی
یازدهم

پرسش و

حجمی

پاسخ

طریقه های خنثی سازی
دوازدهم

اندیکاتور های که درطرق خنثی

پرسش و

سازی استعمال می شود

پاسخ

پوتنسیال های اکترودی ،ثابت
سیزدهم

پرسش و

تعادل تعامالت اکسیدیشنی

پاسخ

احیایی
خواص اوپتیکی یا نوری
کلوئیدی ها
چهاردهم

پرسش و

نیفلومتری

پاسخ

مرکبات دارای مالکیولهای
بزرگ
پانزدهم

شانزدهم

صنف بندی مرکبات دارای

پرسش و

مالیکول های بزرگ

پاسخ
پرسش و

رهنمایی امتحان نهایی

پاسخ

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون کیمیای عضوی()۱
مقطع تحصیلی:

لیسانس
پوهنتون:

انجنیری صنایع کیمیاوی

پوهنحی:
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دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

اسم مضمون:

کیمیای عضوی 1

کود مضمون:

ICE-PGIE-0316

تعداد کریدیت:

 4کریدت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:
صنف:

دوم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
کیمیای عضوی یکی از مضامین اساسی انجنیری صنایع کیمیاوی محسوب میگردد .در مضمون مذکوردر مورد
هایدروکاربن ها به صورت مفصل بحث به عمل میاید .این مضمون بحیث یک مضمون پیشنیاز برای مضامین انجنیری
صنایع کیمیاوی نفت و گاز و گاز محسوب میگردد.
اهداف آموزشی :


آموزش هایدرو کاربن های مشبوع و غیر مشبوع



آموزش هایدروکاربن های اروماتیک



آموزش هایدروکاربن های هتروسیکلیک



آموزش مشتقات هایدروکاربن ها

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.
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مفردات درسی مضمونCourse Syllabus
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کار های البراتواری :
 -1عملیه تقطیرنفت
 -2تعیین درجه حرارت انجماد مواد عضوی
 -3تعیین درجه حرارت ذوبان مرکبات عضوی
 -4تعیین درجه حرارت غلیان مرکبات عضوی
 -5استحصال هایدروکاربن های پارافینی
 -6معاوضه هایدروجن توسط هلوجن ها

مأحذ:
 -1شریفی.محمدانور ( کیمیای عضوی  )1سال 1396
 -3گلزاد .اسرارالدین ( لکچر نوت ها کیمیای عضوی ) پولی تخنیک کابل سال 1396
 -4حسنی .محمداکبر .کیمیای عضوی .نشرات پولی تخنیک سال 1398
3- Lubert Stryer (1995).Biochemistry fourth Edition, Stanford University USA.pp
4- Arun Bahl and B.S.Bahl. Panjab university , India
5- Chang,Raymond (2002) Chemistry . New york . Mc Grow- Hill Companies
press , lnc
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5- Chang,Raymond(2005)Chemistry.New York.Me Grow- Hill Companies press ,
lnc
6 - Chang,Raymond(2010)Chemistry.New York.Me Grow- Hill Companies press ,
lnc
7 – Mir Mascova(1984) Organic Chemistry

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا ٪۲۵غیرحاضرینمودهمیتوانند.



بیشتر از ٪۲۵غیرحاضریباعثمحرومیازامتحاننهاییمضمونمیگردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون
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امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

زیستی و انکشاف پایداراین روند

موسسات صنعتی
 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط

چنان پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های

 -4چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

محصوالت متنوع
3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

اساسی

186

کردیت

مضمون

دیپارتمنت

صنف

سمستر

تعداد

علوم

1.93
اوسط عمومی

نوع مضمون

رشته

2
۴

1

2

2

3

2

1.2

1.6

1.8

3

2

2
مجموع

2
آموزش مشتقات

2
۵

2
3

عضوی با در نطر داشت افتصادیت پروژه

۳

آموزش هایدروکاربن

2

1

2

2
3

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف

۲

آموزش هایدروکاربن

1

1

1
1

2

3

2

2
2

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

۱

های مشبوع و غیر

1

1

3

3

2

2
آموزش هایدرو کاربن

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

مشبوع

های اروماتیک

های هتروسیکلیک

هایدروکاربن ها

 =3اعظمی ترین اشتراک  =2اشتراک متوسط  =1کمترین اشتراک

پالن درسی هفته وار مضمون
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انجینری
صنایع

کیمیای عضوی

کیمیاوی

انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت وگاز

نتیجه
هفته

موضوع

متوقعه
آموزشی

اول

دوم

سوم

چهارم

اساسات کیمیای عضوی  ،خالص

اول

دوم

فعالیت

فعالیت

استاد

محصل

4

روش تدریس

تخصصی

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

ساختن وتشخیص مرکبات عضوی

انالیز مرکبات عضوی ،روابط

پرسش و پاسخ

کیمیاوی ،تشکیل اوربیتال ها

هایبریدیزیشن در الکین ها والکاین

پرسش و پاسخ

ها  ،گروپ های وظیفوی فعال

پرسش و پاسخ

اقسام تعامالت مرکبات عضوی

هایدروکاربن ها
پنجم

پرسش و پاسخ

مرکبات الیفاتیک
نامگذاری هایدروکاربن های مشبوع

ششم

هفتم

طروق استحصال هایدروکاربنهای

پرسش و پاسخ

مشبوع  ،قاعده تانو والو
هایدروکاربن های غیر مشبوع سلسله

پرسش و پاسخ

ایتلین غیرمشبوع
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هشتم

نهم

نامگذاری بین المللی هایدروکاربن

پرسش و پاسخ

های غیرمشبوع

پرسش و پاسخ

امتحان وسط سمستر
خواص فزیکی و کیمیاوی

دهم

پرسش و پاسخ

هایدروکاربن های غیر مشبوع سلسله
ایتلین

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

قاعده کوفنیکوف

پرسش و پاسخ

پولیمیرایزیشن کتیونی انیونی
سلسله استلین

پرسش و پاسخ

قاعده التیکووا
الکایل هلوجنیدها

پرسش و پاسخ

استحصال الکایل هلوجنیدهای ساده

مشتقات هایدروکاربنهای زنجیری

پرسش و پاسخ

الکول ها ،نامگذاری و ایزومیری آنها

پانزدهم

ایتر ها  ،الدیهاید ها و کتیون ها

پرسش و پاسخ

شانزدهم

رهنمایی امتحان نهایی

پرسش و پاسخ

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون ترمودینامیک تخنیکی ()۱
مقطع تحصیلی :لیسانس
پوهنتون:
پوهنځی:

انج یری صنایع کیمیاوی
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انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

دیپارتمنت:
اسم مضمون:

ترمودینامیک تخنیکی ۱

کود مضمون:

ICE-PGIE-0317

تعداد کریدیت:

 2کریدت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

دوم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
آموختن مسایل ترمودینامیکی چون مفاهیم اساسی و تعریفات ،مضمون ترمودینامیک تخنیکی ،جسم کاری ،حرارت،
سیستم بین المللی واحدات اندازه گیری کمیت های فزیکی (پارامتر های اساسی حالت گازات ،انرژی ،کار و طاقت) ،و دیگر
مسایل مربوطه ترمودینامیکی.
اهداف آموزشی:


اساسات نظری تخنیک حرارت (ترمودینامیک تخنیکی و انتقال حرارت) که قسمت جدا ناپذیر عملیات تکنالوژیکی
را تشکیل داده.



مفاهیم اساسی و تعریفات ،قوانین اساسی گازات.



قوانین ترمودینامیک.



مفاهیم در مورد خواص فزیکی بخار آب ،خواص محروق و دستگاه های تولید بخار.

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛

مفردات درسی مضمونCourse Syllabus
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فصل اول
عمومیات
 – 1.1مقدمه
 – 2.1ساحات استفاده ترمودینامیک
 – 3.1تعریف مفاهیم اولیه و اساسی ترمودینامیک
 – 4.1جسم کاری و پارامترهای حالت گازات
 – 5.1ابعاد و واحدات
 – 6.1یکسان ساختن ( همگونی ) واحدات
 – 7.1سیستم های باز و بسته
 – 8.1فشار
فصل دوم
گازات خیالی
 – 2.1خواص گازات خیالی
 – 2.2قانون بایل – ماریوت
 – 3.2قانون گی – لیوسک
 – 4.2معادله حالت گاز خیالی
 – 5.2قانون اووگدرو
 – 6.2محاسبه ثابت گازی
 - 7.2مخلوط های گازات خیالی
 - 8.2معادله حالت مخلوط
 - 9.2انرژی داخلی،حرارت و کار
 - 10.2انواع انرژی
 - 11.2ظرفیت حرارتی گازات خیالی
 - 12.2ظرفیت حرارتی گازات در عملیاتی که تحت حجم ثابت و فشار ثابت جریان میکنند.
فصل سوم
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قانون اول ترمودینامیک
۱.۳ــ قانون اول ترمودینامیک
۱.۳ــ معادالت قانون اول ترمودینامیک
 ۳.۳ــ انتالپی
فصل چهارم
عملیات اساسی ترمودینامیکی گازات خیالی
۱.۴ــ

عملیات اساسی ترمودینامیکی گازات خیالی

۲.۴ــ

عملیه ایزوخاری

۳.۴ــ

عملیه ایزوباری

۴.۴ــ

عملیه ایزوترمیکی

۵.۴ــ

عملیه ادیاباتیکی

۶.۴ــ

عملیه پولی تروپی

۷.۴ــ

معادالت عملیه پولی تروپی

ادامه مفردات مضمون ( ترمودینامیک تخنیکی ) 1
کارهای البراتواری ( :) Laboratory Works


اندازه گیری ضریب هدایت حرارت مواد مختلف



تحقیق تعویض حرارت بین مایع قطرانی و جدارجامد



تحقیق تعویض حرارت بین مایع گاز مانند و جدار جامد



تحقیق تعویض حرارت مغلق بین مایع و گاز



تحقیق تعویض حرارت مغلق بین مایع و مایع



تحقیق تعویض حرارت مغلق بین گاز و گاز



تعین نمودن ضایعات حرارت از طریق جدار هموار گرم شده به محیط ماحول



تعین نمودن کاردستگاه تعویض حرارت نوع ( نل درنل ).



تعین نمودن حجم مخصوص و کثافت هوا



تعین نمودن کتله مولیاری مخلوط گازات
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تعین نمودن مصرف ساعت وار مواد سوخت مورد ضرورت کار توربین بخاری



تعین نمودن کتله  ،فشار نهائی و مقدار حرارت دخولی مخلوط گازی در صورت گرم نمودن



تعین نمودن فشارنهائی ،مقدار و تغیر انتروپی هوا در صورت تغیر درجه حرارت.



تعین نمودن ضایعات قابلیت کارگاز در نتیجه تعویض حرارت غیر رجعی



تعین نمودن خواص اساسی گاز ایدیال در صورت انبساط ایزوترمیکی



تعین نمودن پارامتر های بخار مشبوع مرطوب



تعین نمودن مقدار محتوی رطوبت هوا و پارامترهای دیگر در صورت تبخیر نمودن قطرات ( رطوبت )



اندازه گیری ضریب هدایت حرارت مواد مختلف



تحقیق تعویض حرارت بین مایع قطراتی و جدار جامد



تحقیق تعویض حرارت بین مایع گاز مانند و جدار جامد



تحقیق تعویض حرارت مغلق بین مایع و گاز



تحقیق تعویض حرارت مغلق بین مایع و مایع



تحقیق تعویض حرارت مغلق بین گاز و گاز



تعین نمودن ضایعات حرارت از طریق جدار هموار گرم شده به محیط ماحول



تعین نمودن کار دستگاه تعویض حرارت نوع (نل در نل)



تعین نمودن حجم مخصوص و کثافت هوا



تعین نمودن کتله مولیاری مخلوط گازات



تعین نمودن مصرف ساعت وار مواد سوخت مورد ضرورت کار توربین بخاری



تعین نمودن حجم مکمل گازاتی که در صورت احتراق مواد سوخت تشکیل می شوند.



تعین نمودن کثافت جریان حرارتی که از جدار هموار فوالدی عبور می کند



تعین نمودن حجم مکمل گازات که ازاحتراق مواد سوخت تشکیل میشوند.

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا ٪۲۵غیرحاضرینمودهمیتوانند.
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بیشتر از ٪۲۵غیرحاضریباعثمحرومیازامتحاننهاییمضمونمیگردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

زیستی و انکشاف پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط
موسسات صنعتی

چنان پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم
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تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

پالن درسی هفته وار مضمون

محصوالت متنوع
مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های
3حفظ و

اوسط عمومی

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید

1.93

تخصصی از چکونکی
نطر های
مهارت
.2
داشتمسلکی و
افتصادیت پروژه
کسب در
عضوی با

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

1

2

2

3

2

2

1.2

1.6

1.8

3

2

2
مجموع

2

2

2

3

2

2

۵

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف

نمره

نمره

نمره

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

اساسات نظری تخنیک
حرارت (ترمودینامیک
تخنیکی و انتقال حرارت) که
قسمت جدا ناپذیر عملیات
تکنالوژیکی را تشکیل داده.

1

1

3

3

2

2

۲

مفاهیم اساسی و تعریفات،
قوانین اساسی گازات.

1

1

1

3

2

2

۳

قوانین ترمودینامیک.

1

2

1

3

2

2

۴

مفاهیم در مورد خواص فزیکی
بخار آب ،خواص محروق و
دستگاه های تولید بخار.

۱

نمره

نمره

نمره
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معلوما اساسی

هفته

اول

دوم

سوم
چهارم
پنجم

رشته

مضمون

دیپارتمنت

انجینری صنایع

ترمودینامییک

انجنیری صنایع

کیمیاوی

تخنیکی1

کیمیاوی نفت وگاز

موضوع

صنف

دوم

سمستر

اول

تعداد
کردیت
2

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

روش

آموزشی

استاد

محصل

تدریس

عمومیات  ،مقدمه  ،ساحات استفاده

نوع مضمون

تخصصی

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

ترمودینامیک
تعریف مفاهیم اولیه و اساسی

پرسش و پاسخ

ترمودینامیک
جسم کاری و پارامترهای حالت

پرسش و پاسخ

گازات،ابعاد وواحدات

پرسش و پاسخ

سیستم های باز و بسته  ،فشار
گازات خیالی  ،معادله حالت گازات

پرسش و پاسخ

قانون اووگدرو
محاسبه ثابت گازی

ششم

پرسش و پاسخ

مخلوط های گازات خیالی و معادله حالت
یمخلوط

هفتم

پرسش و پاسخ

انرژی داخلی  ،حرارت و کار ،انواع انرژی
کار های البراتواری (اندازه گیری ضریب

هشتم

هدایت حرارت موادمختلف  ،تحقیق

پرسش و پاسخ

تعویض حرارت بین مایع قطرانی و جدار
جامد

نهم

هفته

امتحان وسط سمستر

موضوع

پرسش و پاسخ

نتیجه متوقعه
آموزشی
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فعالیت استاد

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره
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ظرفیت حرارتی گازات خیالی  ،ظرفیت
دهم

پرسش و پاسخ

حرارتی گازات در عملیاتی که تحت
حجم ثابت و فشار ثابت جریان دارد

یازدهم

قانون اول ترمودینامیک  ،معادالت قانون

پرسش و پاسخ

اول ترمودینامیک  ،انتالپی
کارات البراتواری

دوازدهم

(تحقیق تعویض حرارت بین مایع گاز

پرسش و پاسخ

مانند و جدار جامد،تحقیق تعویض
حرارت مغلق بین مایع وگاز
عملیات اساسی ترمودینامیکی گازات

سیزدهم

پرسش و پاسخ

خیالی  ،عملیات اساسی ترمودینامیکی
گازات خیالی

چهاردهم

عملیه ایزوخار  ،عملیه ایزوباری

پرسش و پاسخ

علمیه ایزوترمیکی
عملیه ادیاباتیکی

پانزدهم

پرسش و پاسخ

عملیه پولی تروپی
معادالت عملیه پولی تروپی

شانزدهم

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی

پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی
رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز
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مفردات وپالن درسی هفته وار مضامین

صنف دوم -سمستر دوم

مفردات و پالن درسی هفته واز مضمون ثقافت اسالمی ۴
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

.........................

پوهنځی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و ګاز
ثقافت اسالمی4

اسم مضمون:

ICE-IO-0401

کود مضمون:
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تعداد کریدیت:

 1کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

دوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
نظام اجتماعی اسالم در سلسله ی مضامین ثقافت اسالمی ،چهارمین مضمون است که با رعایت تسلسل منطقی
میان مطالب ثقافت اسالمی در سمستر های چهارم تدریس می شود .آگاهی ازین نظام  ،که روابط ذات البینی را میان
افراد جامعه اسالمی و رابطه جامعه اسالمی را با سایر جوامع غیر اسالمی ،مطابق به رهنمود های آیات قران مجید و
احادیث پیامبر اسالم بیان می دارد ،از ضرورت های مبرم جامعه اسالمی برای هر مسلمان شمرده می شود .محصالن بعد
از مطالعه و فراگیری این مضمون معلومات کامل و مستدل را در مورد مفهوم نظام اجتماعی اسالم  ،اصول ،مبانی و ویژه
گی های آن ،در مورد ساختار فرد و ساختار خانواده  ،انحالل خانواده و روابط و آداب اجتماعی  ،مبارزه با انحرافات اجتماعی
بدست آورده و در نتیجه،آداب و مکلفیت هایش را درعرصه های زندگی فردی و اجتماعی در پرتوی رهنمود های نظام
اجتماعی اسالم رعایت و در بهبود اوضاع اجتماعی مسئوالنه سهم فعال خواهد گرفت.

اهداف آموزشی:


آشنایی کامل با نظام با اساسات نظام اجتماعی اسالم و بیان آیات و احادیثی که در باره اجتماع و زندگی اجتماعی
آمده است.



درک و شناخت رابطه میان ساختار های فردی نظام اجتماعی اسالم با مبانی ساختارهای خانواده گی و اجتماعی
اسالم.



شناخت دالیل و رهنمود های شرعی حاکم بر جا معه و تفکیک آن از عرف های ناپسند



تشخیص اسباب خشونت خانواده گی وراه های حل آن



توانایی دفاع علمی و اکادمیکی از ارزش ها و کفالت نظام اجتماعی اسالم و طرق روش مبارزه با انحرافات اجتماعی
از منظر اسالم

شیوه های تدریس و آموزش:
ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسخ به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس اصل محصل محوری.
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مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
پیشگفتار -محتویات مضمون:
فصل اول :مفهوم نظام اجتماعی


تعریف نظام اجتماعی اسالمی



اصول و مبانی نظام اجتماعی اسالمی



ویژه گی های نظام اجتماعی اسالمی

 اهداف نظام اجتماعی اسالمی { ذکر تشویق اسالم به برخی از خدمات اجتماعی و عام المنفعه ضروری هست}
فصل دوهم :ساختار جامعه اسالمی از دیدگاه اسالم


ساختار فرد



ساختار خانواده

فصل سوم :انحالل خانواده و راه های حل مشکالت آن



اسباب انحالل خانواده
اسباب خشونت خانواده گی وراه های حل آن

 تحدید نسل و تنظیم خانواده از دیدگاه اسالم
فصل چهارم :روابط واداب اجتماعی


رابطه فرد با فرد

 رابطه فرد با اجتماع
فصل پنجم :مبارزه با انحرافات در جامعه اسالمی


انحرافات اخالقی



اختالط و مفاسد آن



فحشاء و عریانی



مسکرات و مخدرات



قمار



موسیقی و رقص



سوی استفاده از ابزار های معاصر (انترنیت ،شبکه های اجتماعی ،وتلویزیون)

نتایج متوقعه رشته

اره

شم

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
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.7

.8

شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با اصول و مبانی کلی

.9

اسالم  ،آشنایی با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم با دستآوردهای علوم معاصر .

سالم اسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت دنیا و آخرت همآهنگی ایجاد نمایند.

تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان الگوی های عملی تربیه

با بیان آثار و حکمت های هر موضوع.

تربیه جوانان آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت اسالمی

ثبات کشور در پرتوی تعالیم حیات بخش اسالمی.
 .10ارایه دانش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر دالیل نقلی و عقلی

های مهم انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه انسانی و عناصر مؤثر در تحکیم صلح و

 .11بلند بردن سطح دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و فعال شان در عرصه

صنف

سمستر

دیپارتمنت
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نوع مضمون

تعداد کریدیت

درست انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری سالم از نعمات ارزنده عالم هستی .

 =3مطابقت کامل

مضمون

 =1کمترین مطابقت

 =2مطابقت نسبی

 .12انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی جهت تنظیم رابطه

مجموع

3

2.6

1.8

1.8

1.6

1

اسالم و طرق روش مبارزه با انحرافات اجتماعی از منظر اسالم
۵

توانایی دفاع علمی و اکادمیکی از ارزش ها و کفالت نظام اجتماعی

3

2

1

2

1

1
۴

تشخیص اسباب خشونت خانواده گی وراه های حل آن

3

2

3

1

2

1
از عرف های ناپسند
۳

شناخت دالیل و رهنمود های شرعی حاکم بر جا معه و تفکیک آن

3

3

2

3

2

1
با مبانی ساختارهای خانواده گی و اجتماعی اسالم.
۲

درک و شناخت رابطه میان ساختار های فردی نظام اجتماعی اسالم

3

3

1

2

1
احادیثی که در باره اجتماع و زندگی اجتماعی آمده است.

1
آشنایی کامل با نظام با اساسات نظام اجتماعی اسالم و بیان آیات و

3

3

2

1

2

1
۱

ن.م.ر.

ن.م.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر
ن.م.ر
نتایج متوقعه مضمون

پالن درسی هفته وار مضمون
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معلومات
اساسی

هفته

ثقافت اسالمی

نتیجه

ساعات

موضوع

درسی



اهداف نظام اجتماعی اسالم { ذکر تشویق
اسالم به برخی از خدمات اجتماعی و عام
المنفعه ضروری هست}

o

ساختار جامعه اسالمی از دیدگاه اسالم
ساختار فرد
ایمان وعقیده
اخالق و آداب،ساختار خانواده،مفهوم
خانواده ،ساختار خانواده ،ازدواج ،مقدمات
ازدواج



اول

دوم

o2

o

o

چهارم

4

پنجم

5

ششم

6

آموزشی



1

سوم

متوقعه

تعریف نظام اجتماعی اسالم
اصول و مبانی نظام اجتماعی اسالم
ویژه گی های نظام اجتماعی اسالم



3

نظام اجتماعی اسالم

دوم

اختیار همسر،آداب و شروط اختیار ،اثار و
نتایج اختیار

چهارم

1

فعالیت فعالیت روش
استاد

محصل تدریس

پوهنتون
شمول

ارزیابی
روزمره

پرسش
و پاسخ

//

//

تعریف نکاح ،ارکان نکاح
شروط نکاح { به نکاح های درست و نا
درست اشاره شود} ،آداب نکاح
مروری بر عادتهای مروجه در نکاح ها در
افغانستان ،محرمات نکاح { به رضاعت
اشاره شود}

//

//

آثار و نتایج ازدواج ،حقوق زوجین {اشاره
به تعدد زوجات مهم است} ،حقوق والدین
حقوق اوالد ( از جنین تا بلوغ) {در ین جا
به تبنی نیز اشاره شود}
آداب خانواده
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انحالل خانواده و راه های حل مشکالت
هفتم

7

آن،اسباب انحالل خانواده ،طالق ،خلع،
تفریق

//

هشتم

8

ارتداد ،لعان ،ظهارو ایالء

//

نهم

9

امتحان بیست فیصد

//

دهم

10

یازدهم

11

 :روابط واداب اجتماعی ،رابطه فرد با فرد،
رابطه فرد با اجتماع ،خویشاوندان،
همسایه ،جامعه

//

دوازدهم

12

حفاظت محیط زیست از دیدگاه اسالم

//

سیزدهم

13

مسئولیت فرد در اصالح جامعه ،آداب
اجتماعی ،رعایت کرامت انسانی ،آداب
معاشرت ،اداب خوردن و نوشیدن ،اداب

چهاردهم

14

انحرافات اخالقی ،اختالط و مفاسد آن،
فحشاء و عریانی ،مسکرات و مخدرات،
قمار ،موسیقی و رقص

//

پانزدهم

15

سوی استفاده از ابزار های معاصر
(انترنیت ،شبکه های اجتماعی ،وتلویزیون)

//

شانزدهم

16

ارزیابی ؛ حل مشکالت محصالن و
راهنمایی امتحان

//

اسباب خشونت خانواده گی وراه های حل
آن
تحدید نسل و تنظیم خانواده از دیدگاه

//

اسالم

//

لباس پوشیدن ،آداب سفر

منابع یا مآخذ:

 .３ماخذ اساسی

نظام اجتماعی اسالم  -دیپارتمنت ثقافت اسالمی
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 .４مآخذ کمکی

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

علوان ،ناصع ( ،)1385آداب خواستگاری زوجین،
زحیلی ،وهبه ( ،)1394فقه خانواده ،دیجیتال
مودودی  ،ابو اال علی ( ،)1394حجاب در اسالم ،دیجیتال
قطب ،سید ،عدالت اجتماعی اسالم ،انجمن تربیه افکار
ایوب ،حسن  ،سلوک اجتماعی در اسالم
سباعی ،مصطفی  ،همکاری های اجتماعی
مطهری ،مرتضی ( ،)1360نظام حقوق زن در اسالم ،انتشارات صدرا
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مفردات و پالن درسی هفته واز مضمون مقاومت مواد
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

......................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

اسم مضمون:

مقاومت مواد

کود مضمون:

ICE-PGIE-0419

تعداد کریدیت:

 2کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:
صنف:

دوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
مقاومت مواد یکی از مضامین اساسی انجنیری صنایع مواد فرآورده های نفتی محسوب میگردد .در مضمون مذکور
مفاهیم اساسی علم میخانیک ،وکتورها ،تعادل اجسام ،سیستم و محصله قوه ها ،نیروهای داخلی ،اصطکاک و غیره مفاهیم
اسای بحث می نماید .این مضمون بحیث یک مضمون پیشنیاز برای مضامین مقاومت مواد ،تحلیل استرکچر و مضامین
دیزاین محسوب میگردد.
اهداف آموزشی


آموزش در باره قضایای بدیهی ستاتیک



آموزش در باره قضیه سه قوه و قضیه رابطه ها



آموزش در باره رابطه و عکس العمل ها



آموزش اقسام رابطه ها و قضیه آزاد سازی رابطه ها



آموزش در باره سیستم قوای متقارب



آموزش در باره مومنت ها

شیوه های تدریس و آموزش
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روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.



کارهای انفرادی گرافیکی

مفردات درسی
قضیه رابطه ها
رابطه و عکس العمل ها
اقسام رابطه ها
قضیه ازاد سازی رابطه ها
سیستم قوای متقارب
روش حل مسایل ستاتیک
مثال ها
مومنت ها
قضیه وارینیون
سیستم قوای موازی
جفت قوا
قضیه انتقال قوه موازی به خودش
سیستم قوای کیفی
سیستم اجسام
فریم
اصطکاک
اصطکاک لغزشی
اصطکاک غلتشی
سیستم قوای کیفی فضایی
سیستم قوای متقارب فضایی
مرکز ثقل اجسام
طریق دریافت مرکز ثقل اجسام
پروژه صنفی
نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
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پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به
صالحیت
استاد
مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

60%
حد اکثر

مجموع

100%
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته
لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از

پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن

نظر داشت معیارهای بین المللی

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با در

سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

در نطر داشت افتصادیت پروژه

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری

وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف فرآورده های نفتی با

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد خام

شماره

نتایج متوقعه مضمون

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

آموزش در باره قضایای بدیهی
ستاتیک

3

3

3

2

3

2

2

آموزش در باره قضیه سه قوه و
قضیه رابطه ها

3

3

3

2

2

2

3

آموزش در باره رابطه و عکس
العمل ها

3

2

2

2

2

2

4

آموزش اقسام رابطه ها و قضیه
آزاد سازی رابطه ها

3

2

2

2

3

2

5

آموزش در باره سیستم قوای
متقارب

3

2

2

2

2

2

6

آموزش در باره مومنت ها

3

2

2

2

2

2

3

2.33

2.33

2

2,33

2

مجموع
اوسط عمومی

2.33

 =3اعظمی ترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

پالن درسی هفته وار مضمون
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رشته
معلوما اساسی

مضمون

انجینری صنایع
کیمیاوی نفت و گاز

مقاومت مواد

دیپارتمنت
انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت وگاز

نتیجه
متوقعه

صنف

سمستر

دوم

تعداد
کردیت
2

دوم

فعالیت

فعالیت

روش

استاد

محصل

تدریس

نوع مضمون

اساسی

هفته

موضوع

اول

قضیه رابطه ها

پرسش و پاسخ

دوم

رابطه و عکس العمل ها

پرسش و پاسخ

سوم

اقسام رابطه ها

پرسش و پاسخ

چهارم

قضیه آزاد سازی رابطه ها

پرسش و پاسخ

پنجم

سیستم قوای متقارب

پرسش و پاسخ

ششم

روش حل مسایل ستاتیک

پرسش و پاسخ

هفتم

مثال ها  ،مومنت ها

پرسش و پاسخ

هشتم

قضیه وارینون وسیستم قوای موازی

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

دهم

سیستم قوای کیفی  ،سیستم اجسام

پرسش و پاسخ

یازدهم

فریم  ،اصطکاک  ،اصطکاک لغزشی

پرسش و پاسخ

آموزشی

ارزیابی روزمره

اصطکاک غلتشی  ،سیستم قوای کیفی
دوازدهم

پرسش و پاسخ

قضایی
سیزدهم

سیستم قوای کیفی فضایی

پرسش و پاسخ

جهاردهم

مرز ثقل اجسام

پرسش و پاسخ

پانزدهم

دریافت مرکز ثقل اجسام  ،پروژه صنفی

پرسش و پاسخ

شانزدهم

رهنمایی امتحان نهایی

پرسش و پاسخ

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون ریاضی محاسبوی
لیسانس

مقطع تحصیلی:
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پوهنتون:

………………..

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و ګاز

ریاضی-محاسبوی معادالت تفاضلی کیمیاوی

اسم مضمون:

ICE-PGIE-0420

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 2کریدیت

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:
صنف:

دوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
ریاضی محاسبوی یکی از مضامین اساسی در رشته های تخصصی از جمله انجینیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز
میباشد .مفردات و محتویات این مضمون که شامل توابع ،لیمت و ترادف ،مشتقات و تطبیقات آن میباشد به حیث
موضوعات پیشنیاز مضامین ریاضی در صنف های بعدی میباشد.
اهداف آموزشی:


آموزش مفاهیم ابتدایی ریاضیات



آموزش لیمیت و ترادف



آموزش دیفرانسیل یا مشتق گیری



آموزش توابع متعالی یا غیر جبری ،و



آموزش تطبیقات بیشتر مشتق گیری

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛
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کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی
فصل اول
بررسی خطا و انتشار آن
منابع خط
اعداد ماشینی
ارقام با معنی یک عدد اعشاری
ارقام درست یک عدد اعشاری
خطاهای انسانی )(Human Error
خطای ماشین )(Machine Error
خطای قطع کردن )(Truncating Error
قانون )(ROUNDOFF
خطای ناشی از رونداف
خطای مطلق
خطای نسبی
فصل دوم
خطای عملیات حسابی
خطای حاصل جمع
خطای تفاضل
خطای تقسیم
فورمول کلی خطا در محاسبه توابع
خطای روشهای محاسباتی
نمایش اعداد به قاعده های مختلف (نمایش کمپیوتری اعداد)
تبدیل اعداد از یک قاعده به قاعده دیگر
الگوریتم ها و فلوچارت ها
پیچیدگی الگوریتم ها
فصل سوم
مقدمه بر لسان های کمپیوتری
مراحل حل مسئله محاسبوی به کمک کمپیوتر
معرفی دستور های مهم لسان های پروگرام سازی BASIC , QBASI , MATLAB
فصل چهارم
توسعه تیلور تابع یک متحوله
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خطای تابع
خطای نسبی تابع
خطای مطلق تابع چندین متحوله
خطای نسبی چندین متحولع
رفتار احصائیوی خطاها
معرفی پروگرام
رسم گراف های برخی از توابع مهم به کمک پروگرام MATLAB
فصل پنجم
محاسبه قیمت های توابع
شیمای هارنر  ٬محاسبه قیمت های پولینوم
شیمای عمومی هارنر  .محاسبه قیمت های تابع تحلیلی
انترپولیشن)(Enterpolition
اختالف محدود
تقرب یا انترپولیشن
تقرب ها به صورت پولینوم
پولینوم های حداقل مربعات
فصل ششم
حل تقریبی معادالت الجبری و غیر الجبری
روش تنصیف
روش نیوتن
روش وتر
روش تکرار نقطه ثابت
روش سیکانت
حل گرافیکی معادالت
فصل هفتم
انتیگرال گیری عددی
قاعده ذوذنقه
خطای قاعده ذوذنقه
روش سیمپسون
خطای روش سیمپسون
روش نقطه وسطی
خطای روش نقطه وسطی
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روش رامبرگ
روش نیوتن کتس
فصل هشتم
مشتق گیری عددی
مشتق عددی
محاسبه مشتق ترتیب دوم
خطای مشتق ترتیب دوم
خطای مشتق گیری
تاثیر خطا روی قاعده مشتق گیری
ادامه مفردات مضمون (ریاضی محاسبوی )
فصل اول
معرفی اعداد و نحوه استفاده از اعداد در لسان های پروگرام سازی QBASIC – BASIC MATLAB -
فصل سوم
استعمال پروگرم MATLAB – QBASIC – BASICغرض محاسبه قیمت های توابع  ٬ترتیب الگوریتم ها و
فلوچارت ها برای مسایل که از طریق پروگرام سازی حل میگردد .اخذ نتایج مسایل از کمپیوتر.
ساختن پروگرام کمپیوتری برای قانون توزیع سرعت مالیکولی  ٬اجرای پروگرام عمال باالی کمپیوتر و اخذ نتایج از
کمپیوتر.
فصل چهارم
آمادگی به نوشتن پروگرام MATLABبرای حل مسایل مربوط به انجنیری کیمیاوی  ٬رسم گرافهای برخی از توابع مهم
مورد استفاده در انجنیری  ٬محاسبه پتانسیل نفوذ محلول های الکترولیت به کمک کمپیوتر از طریق ساختن پروگرام به
لسان کمپیوتری BASIC
فصل پنجم
استعمال پروگرام - BASIC- MATLABدر مورد محاسبه سرعت نفوذ گاز در طریق ساختن پروگرام کمپیوتری و
همچنان موضوعات محاسبوی مرتبط در نظر گرفته میشود.
فصل ششم
حل معادالت الجبری و غیر الجبری با استفاده از پروگرام  MATLABو QBASICساختن الگوریتم حل معادالت و
همچنان روش مونتی کارلو برای محاسبه عدد ارشمیدس با استفاده از کمپیوتر صورت میگیرد تهیه جدول های سرعت
مالیکولی به کمک کمپیوتر
فصل هفتم
حل موضوعات انتیگرال گیری بکمک کمپیوتر از طریق پروگرام حل میگردد
فصل هشتم
حل مسایل مربوط در مورد مشتق گیری عددی از طریق پروگرام
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-----------------------------------------------------------------------------------------------ماخذ
 .1استرانگ ،گیلبرت .)1934( .جبر خطی و کاربرد های آن .مترجمان :حجت رضایی پژند و ابولقاسم بزرگ نیا.
مشهد :دانشگاه فردوسی
 .2باقی ،عبدالحمید .)1392( .الجبر خطی .کابل :عازم
 .3غوری ،محمد انور و محمد خان حیدری .)1396( .الجبر خطی.کابل :سعید
 .4لیپشوتز ،سیمور .)1391( .جبر خطی .مترجم :علی اکبر حسن آبادی .تهران :نوپردازان
 .5مهمند ،عبدهلل .)1393( .الجبر خطی.کابل :سعید
 .6ریاضی محاسبوی علی اکبر عالیم زاده
 .7مبانی انالیز عددی داکتر اسماعیل با بایان
 .8محاسات عددی رضا پور فلی
نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)
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کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

نتایج متوقعه رشته

ه

شمار

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
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کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

زیستی و انکشاف پایداراین روند
 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

موسسات صنعتی
 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط

چنان پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های
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 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم

3
مجموع

2,43
اوسط عمومی

پالن درسی هفته وار مضمون

2,4

2
2.4

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

5

آموزش تطبیقات

2.4

2
3

2.4

2

2
2

محصوالت متنوع
3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های

3

آموزش توابع متعالی

2

2

3

2
2

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید

3

2

2
آموزش دیفرانسیل

2

3

2
2

فرآورده های نفتی با در نطر داشت افتصادیت پروژه
 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

2

3

3

3
3

2

3

2

2
آموزش لیمیت و

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

3

3

3

3

2

2
1

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف

مضمون

نمره

آموزش مفاهیم

ابتدایی ریاصیات
ترادف

ومشتق گیری

غیر جبری

بیشتر مشتق گیری

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

نتایج متوقعه
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رشته
معلوما اساسی

مضمون

انجینری صنایع
کیمیاوی

ریاضی محاسبوی

صنف

دیپارتمنت

انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت وگاز
نتیجه

هفته

موضوع

متوقعه

فعالیت استاد

آموزشی

سمستر

دوم

دوم

فعالیت
محصل

تعداد
کردیت

2

روش تدریس

نوع مضمون

اساسی

ارزیابی روزمره

بررسی خطا وانتشار آن  ،منابع خط ،
اول

دوم

پرسش و پاسخ

اعداد ماشینی

قانون روندآف

پرسش و پاسخ

خطای ناشی از روندآف
خطای عملیات حسابی

سوم

خطای حاصل جمع

پرسش و پاسخ

خطای تفاضل
خطای تقسیم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

فورمول کلی خطا در محاسبه توابع

پرسش و پاسخ

خطای روش های محاسباتی
مقدمه بر لسان های کمیپوتر  ،مراحل

پرسش و پاسخ

حل مسئله محاسبوی به کمک کمپیوتر
توسعه تیلور تابع یک متحوله  ،خطای

پرسش و پاسخ

تابع
خطای نسبی تابع

پرسش و پاسخ

خطای نسبی چند متحوله

هشتم

محاسبه قیمت های توابع ،شیمای هارنر

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ
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دهم

یازدهم

تقرب یا انترپولشن  ،تقرب ها

پرسش و پاسخ

بصورت پولینوم
حل تقریبی معادالت الجبری

پرسش و پاسخ

وغیرالجبری
روش نیوتن  ،روش وتر ،ورش

دوازدهم

پرسش و پاسخ

تکرار نقطه ثابت
روش سیگانت

سیزدهم

اتیگیرال های عددی،قاعده

پرسش و پاسخ

ذوذنقه  ،خطای قاعده ذوذنقه
مشتق گیری  ،مشتق عددی ،

چهاردهم

محاسبه مشتق ترتیب دوم ،

پرسش و پاسخ

خطای مشتق ترتیب دوم،معرفی
اعداد و نحوه استفاده از اعداد
استعمال پروگرام های  Basicو

پانزدهم

 QBASICو MATLAB

پرسش و پاسخ

غرض محاسبه قیمت های توابع
شانزدهم

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی

مفردات و پالن درسی هفته واز مضمون کیمیای تحلیلی ()۲
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

………………..

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز
کیمیای تحلیلی()2

اسم مضمون:
217

بخش سوم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف دوم رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

ICE-PGIE -315

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 ۲کریدیت

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:
صنف:

دوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
کیمیای تحلیلی یکی از مضامین اساسی انجنیری صنایع کیمیاوی محسوب میگردد .در مضمون مذکور در موردتحلیل
توصفی و مقداری بحث می نماید .این مضمون بحیث یک مضمون پیشنیاز برای مضامین کیمیای عضوی و کیمیای
کلوییدی محسوب میگردد.
اهداف آموزشی:


آموزش مفاهیم اساسی علم کیمیای تحلیلی



آموزش طریقه تحلیل مقداری



محاسبات درتحلیل مقداری ومحاسبه غلطی ها



رسوب های کرستلی و امورف وشرایط ترسب آنها



تحلیل و ارزیابی ،تثبیت ساختار مواد وارد شده

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن

مفردات درسی
شماره

قسمت نظری

تطبیقات تحلیلی مقداری
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1

مقدمه

آشائی ووزن نمودن با ترازوی تحلیلی

2

طریقه تحلیل مقداری

تعین مقدارباریم درباریم کلوراید توسط طریقه وزنی

3

غلطی سستماتیک وغلطی تصادفی

تهیه نمودن محلول  0.1نارملهHCl

4

محاسبات درتحلیل مقداری ومحاسبه غلطی ها

تهیه تیتر محلول  0.1نارمله HCl

5

تحلیل وزنی

تهیه کردن محلول  0.1نارمله سودیم هایدرواکساید

6

شرایط شکل رسوبی وشکل وزنی وانتخاب رسوب

تعین تیترمحلول  0.1نارمله سودیم هایدروکساید

دهنده
7

اثرنمک ها

تعین مقداریک القلی درمحلول آن

8

تاثیردرجه حرارت وتاثیر غلظت آیون های

تعین سختی کاربناتی آب

هایدروجن یعنی  PHمحلول برانحاللیت رسوب
9

رسوب های کرستلی و امورف وشرایط ترسب آنها

تعین مقدارامونیا درنمک های امونیم

10

ترسب همراهی وپاک ساختن رسوب

تهیه کردن محلول های کارپتاشیم پرمنگنات وتعین

11

شستن ،خشک کردن  ،قوغ ساختن ،رسوب

تیترآن
تعین مقدارآهن درنمک مورف

وغیره
12

محاسبه نتایج درتحلیل وزنی ومحاسبه

تهیه کردن محلول AgNO

مقدارنمونه اخذشونده
13

طریقه تیتریشن تحلیلی حجمی

تعین مقدارکلورین درنمک طعام تخنیکی

14

شرایط تعامالت که درتحلیل حجمی مورد

تعین سختی عمومی آب بطریقه کامپلکسومتری

استفاده قرارمیگیرند وبرتری طرق تیتریشن
15

محاسبات درتحلیل حجمی ،طریقه های نشان
دادن غلظت محلول کارومحاسبه نتایج درتحلیل
حجمی

16

صنف بندی طرق تحلیل حجمی

17

طریقه های خنثی سازی

18

اندیکاتورهای که درطرق خنثی سازی استعمال
میشوند.
219

بخش سوم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف دوم رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

19

منحنی های تیتریشن تیزاب های قوی توسط
قلوی های قوی ،تیزاب های ضعیف توسط قلوی
های قوی  ،قلوی های ضعیف توسط تیزاب قوی
وغیره

20

طرق اوکسیدیشنی – ریدکشنی (اوکسیدومتری)

21

پوتنسیال های الکترودی

22

تاثیرغلظت ومحیط تعامل برتعامالت
اوکسیدیشنی احیائی.

23

ثابت تعادل تعامالت اوکسیدیشنی احیائی

24

منحنی تیتریشن تعامالت اوکسیدیشنی احیائی.

25

اندیکاتورهای طرق اکسیدشنی احیائی

26

پرمنگانومتری ،کروماتومتری وغیره

27

طرق رسوبی ،وتعین نمودن نقطه معادل درطریقه
های رسوبی

28

کامپلکسومتری ،کامپلکسونها ،اندیکاتورهای طرق
کامپلکسومتری ،منحنی های تتریشن طرق
کامپلکسومتری وغیره .

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا ٪۲۵غیرحاضرینمودهمیتوانند.



بیشتر از ٪۲۵غیرحاضریباعثمحرومیازامتحاننهاییمضمونمیگردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.
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پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون

ه

شمار

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
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کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

زیستی و انکشاف پایداراین روند

موسسات صنعتی
 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط

چنان پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی
 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم

محصوالت متنوع
3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های
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رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید

پالن درسی هفته وار مضمون

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

اوسط عمومی

فرآورده های نفتی با در نطر داشت افتصادیت پروژه

2.4

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف

محاسبات درتحلیل
غلطی ها

رسوب های کرستلی و

آنها

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

2.8

2.4

2.4

2.2

2.6

2
مجموع

3

2

2

2

3
5

امورف وشرایط ترسب

2
ساختار مواد وارد شده

2
3

تحلیل و ارزیابی ،تثبیت

2

3
3

2

2
2

2
مقداری ومحاسبه

نمره

3
3

نمره
نمره

2

نمره

نمره

2
3

مقداری

2

آموزش طریقه تحلیل

3

3

3

3

2

2
1

علم کیمیای تحلیلی

2

3

3

2

2

2
آموزش مفاهیم اساسی

نمره
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معلوما اساسی

صنف

رشته

مضمون

دیپارتمنت

انجینری صنایع

کیمیای

انجنیری صنایع

کیمیاوی نفت و گاز

تحلیلی 2

کیمیاوی نفت وگاز

نتیجه
هفته

موضوع

اول

مقدمه  ،طریقه تحلیل مقدار

متوقعه
آموزشی

دوم

سوم

چهارم

پنجم
ششم
هفتم

هشتم
نهم

هفته

دوم

سمستر

دوم

تعداد
کردیت
2

فعالیت

فعالیت

روش

استاد

محصل

تدریس

اساسی

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

غلطی سیستماتیک وغلطی تصادفی ،محاسبات در

پرسش و پاسخ

تحلیل مقداری ومحاسبه غلطی
تحلیل وزنی  ،شرایط شکل رسوبی وشکل وزنی

پرسش و پاسخ

وانتخاب رسوب دهنده
اثر نمکها ،تاثیر درجه حرارت  ،و تاثیر غلظت آیون

پرسش و پاسخ

های هایدروجن بر انحاللیت رسوب
رسوب های کرستلی و امورف وشرایط ترسب آنها ،

پرسش و پاسخ

ترسب همراهی وپاک ساختن رسوب
شستن خشک کردن ،قوغ ساختن  ،رسوب

پرسش و پاسخ

شرایط تعامالت که در تحلیل حجمی مورد استفاده

پرسش و پاسخ

قرار میگیرد و برتری طرق تیتریشن
اندیکاتور های که طرق خنثی سازی استعمال

پرسش و پاسخ

میشوند
امتحان وسط سمستر

موضوع

نوع مضمون

پرسش و پاسخ

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

منحنی های تتریشن تیزاب های
دهم

پرسش و پاسخ

قوی توسط قلوی های قوی ،
تیزاب های ضعیف توسط قلوی
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های قوی  ،قلوی های ضعیف
توسط تیزاب های قوی
یازدهم

پرسش و پاسخ

طرق اکسیدیشنی  ،ریدکشنی
پوتنسیال های الکترودی  ،تاثیر

دوازدهم

پرسش و پاسخ

غلظت و محیط تعامل بر تعامالت
اوکسیدیشنی

سیزدهم

چهاردهم

ثابت تعادل تعامالت

پرسش و پاسخ

اوکسیدیشنی احیائی
منحنی تیتریشن تعامالت

پرسش و پاسخ

اوکسیدیشنی احیائی

پانزدهم

اندیکتور های طرق اکسیدیشنی

پرسش و پاسخ

شانزدهم

رهنمایی امتحان نهایی

پرسش و پاسخ

مفردات و پالن درسی هفته واز مضمون تکنالوژی عمومی()۱
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

………………..

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و ګاز

اسم مضمون:

تکنالوژی عمومی کیمیاوی()1

کود مضمون:

ICE-PGIE-0421
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تعداد کریدیت:

 ۲کریدیت

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:
صنف:

دوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر
صنایع کیمیاوی یکی از رشته های اساسی اقتصادی ملی کشورها را تشکیل میدهد .برای همه رشته های صنعتی
متخصصان ضرورت است که قانونمندی ها و طرق عمومی تکنالوژی عمومی را بدانند  -کورس تکنالوژی عمومی
کیمیاوی در تربیه انجنیران متخصص کیمیاوی اهمیت بزرگ دارد.
انجینران وکادر های مسلکی را به میتود های تولید محصوالت مختلف در فابریکات صنایع کیمیاوی وقوانین
عمومی تکنالوژی کیمیاوی آشنا می سازد.
اهداف آموزشی:


آموزش نقش تکنالوژی عمومی کیمیاوی در رشد اقتصاد ملی



آموزش درمورد مواد اولیه صنایع کیمیاوی از جمله مواد خام ،انرژی و آماده ساختن آن برای استفاده در
فابریکات تولیدی



آموزش در مورد آب و هوا به عنوان ماده خام و عامل انرژی در صنایع ،گنداب های صنعتی و چگونگی تصفیه
آنها



آموزش پارامتر های تکنالوژیکی که کیفیت محصول را تعیین می کند



آموزش قوانین اساسی تکنالوژی کیمیاوی در سیستم های متجانس و غیر متجانس و باله آشنایی با ریاکتور
های کیمیاوی که در آنها این عملیات انجام میابد

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی
مقدمه:
نقش تکنالوژی کیمیاوی درتوسعه اقتصاد ملی
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قانونمندی های عمومی جریان عملیات کیمیاوی
فصل اول
مفاهیم عمومی
1-1

مفاهیم عمومی درتکنالوژی کیمیاوی

2-1نقش تکنالوژی کیمیاوی درتحول پیشرفت جوامع
3-1نقش مضمون تکنالوژی عمومی کیمیاوی در تربیه انجینران صنایع کیمیاوی
4-1جهات اصلی پیشرفت تکنالوژی کیمیاوی
 1-4-1ظرفیت تولیدی
 2-4-1شدت کار دستگاه
 3-4-1میکانیزیشن و اتوماتیزیشن دستگاه ها
 4-4-1تعویض عملیات وقفه ی و غیر وقفه ای
 5-1مسایل فصل اول
 6-1تمرینات فصل اول
فصل دوم
طبقه بندی مواد
 1-2طبقه بندی مواد اولیه
1-1-2جهات اساس حل پرابلم مواد خام
 2-1-2منابع اولیه ارزان
 2-2غنی ساختن مواد اولیه
1-2-2غنی سازی مواد جامد
aغربال کردن
bغنی سازی به روش گرادیمیتری ( جاذبوی )
cغنی ساختن الکترومقناطیسی
dغنی ساختن الکترو ستاتیکی
eغنی سازی کیمیاوی
 2-2-2غلیظ سازی محلول ها
 aغنی سازی به طریقه فلوتیشن یاشناورسازی
bتبخیر دادن محلول
cمشبوع ساختن محلول توسط کمپننت مفید
dجدا سازی نا خالصی ها به شکل رسوب ویا رها کردن آنها در فاز ها ی گازی
eجداکردن نا خالصی ها توسط عملیه اکسترکشن
3-2-2غنی سازی مخلوط گازها
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aکاندیکشن مسلسل
bتبخیر ویا تقطیر جز به جز مخلوط گازهای مایع شده
cابسوریشن ودی سوریشن
3-2استفاده معقول ازمواد اولیه
4-2آب و نقش آن درصنایع کیمیاوی
aموارد استفاده آب درصنایع کیمیاوی
bآب های طبیعی و طبقه بندی آنها
cشاخص های تعین کیفیت آب
dآماده ساختن صنعتی آب
eدورکردن مواد جامد معلق
fنرم ساختن آب
gخنثی نمون گازهای منحل در آب
5.2ضد عفونی کردن آب
6.2مشخصات مختصر گنداب های صنعتی
 1.6.2طریقه های تصفیه گنداب های صنعتی
 2.6.2پاک نمودن مرفوعات صنعتی گازی
7.2هوا درصنایع کیمیاوی
 8.2مسایل فصل دوم
فصل سوم
منابع انرژی
۳ـ۱ـ منابع انرژی
۳ـ -۲اهمیت منابع انرژی
-۳-۳استفاده معقول ازانرژی
 -۴-۳مسایل و تمرینات فصل سوم
ادامه مفرد ات مضمون (تکنالوژی عمومی کیمیاوی)
سایر فعالیت های درسی(Other Teaching Activities ):
کارهای البراتواری(laboratory works) :
•

آماده ساختن مواد خام و میتود های تحقیق آن

•

آماده ساختن آب

•

غنی سازی مواد خام به طریقه های مختلف
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•

تحلیل گازات توسط گازانالیزاتورها

حل مسایل مربوط به موضوعات
مآخذ( :)References
.1ماهان،میرنظامی،سید حسین.)1376(.تکنالوژی عمومی کیمیاوی .انتشارات دانشگاه تهران تهران .صص،1 ،
2، 21،11024
.2موتمن،سیروس.) 1375(.تکنالوژی تولید صنعتی .انتشارات دانشگاه فردوسی،مشهد:صص .71،73،،450،
 3.مورسیمز،علی. ) 1379(.شیمی عمومی .مشهد:صص.217،207،
 .4هادی،عبدالعلی،خیرمحمد مومند ودیگران.) 1381(.کیمیای عمومی وفرآورده های نفتی .انتشارات پوهنتون کابل،
صص .130،139 ،
5.همکار،محمد مظفر،عبداهلل مستمندی دیگران . ) 1380)،کیمیای عمومی .انتشارات پوهنتون کابل،
6.Bigelow P.H.Cathcart.2000.GENERAL CHEMICHAL .
7. R. W. Missen, C. A. Mims, and B. A. Saville,Introduction to Chemical
ReactionEngineering and Kinetics
, Wiley, New York, 1999.
8. E. B. Nueman,Chemical Reactor Design, Optimization, and Scale-up,
McGraw-Hill,New York, 2002.
9. M. Baerns, H. Hofmann, and A. Renken,ChemischeReaktionstechnik,
Thieme,Stuttgart, 1999.
10. A. K. Coker,Modeling of Chemical Kinetics and Reactor Design, ButterworthHeinemann, Boston, 2001.
نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا ٪۲۵غیرحاضرینمودهمیتوانند.



بیشتر از ٪۲۵غیرحاضری باعث محرومی ازامتحان نهایی مضمون میگردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
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امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند
قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

انکشاف پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان

با در نظر داشت معیارهای بین المللی

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی

متنوع

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

های نفتی با در نطر داشت افتصادیت پروژه

آموزش نقش تکنالوژی عمومی
کیمیاوی در رشد اقتصاد ملی

خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف فرآورده

1

نتایج متوقعه مضمون

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد

شماره

نتایج متوقعه رشته

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

3

3

3

3

2

2
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2

آموزش درمورد مواد اولیه صنایع
کیمیاوی از جمله مواد خام ،انرژی و
آماده ساختن آن برای استفاده در
فابریکات تولیدی

3

3

3

3

3

2

2

آموزش در مورد آب و هوا به عنوان
ماده خام و عامل انرژی در صنایع،
گنداب های صنعتی و چگونگی
تصفیه آنها

3

2

2

2

3

2

4

آموزش پارامتر های تکنالوژیکی که
کیفیت محصول را تعیین می کند

2

2

2

2

2

3

5

آموزش قوانین اساسی تکنالوژی
کیمیاوی در سیستم های متجانس و
غیر متجانس و باله آشنایی با ریاکتور
های کیمیاوی که در آنها این
عملیات انجام میابد

مجموع

2

2

2

2

2

2

2.6

2.4

2.4

2.4

2.2

2.2

اوسط عمومی

2.36

رشته

مضمون

معلوما
اساسی

انجینری صنایع
کیمیاوی

دیپارتمنت

تکنالوژی

انجنیری صنایع کیمیاوی

عمومی
کیمیاوی1

نفت وگاز

سمستر

صنف

دوم

دوم

تعداد

نوع

کردیت

مضمون

2

اساسی

پالن درسی هفته وار مضمون

نتیجه
هفته

موضوع

متوقعه

فعالیت استاد

آموزشی

اول

دوم

نقش تکنالوژی کیمیاوی درتوسعه

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

اقتصاد ملی
قانونمندی های عمومی جریان عملیات

پرسش و پاسخ

کیمیاوی
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سوم

چهارم

پرسش و پاسخ

مفاهیم عمومی در تکنالوژی کیمیاوی

نقش تکنالوژی کیمیاوی در تحول

پرسش و پاسخ

پیشرفت جوامع

ظرفیت تولیدی
پنجم

پرسش و پاسخ

شدت کار دستگاه
میکانیزیشن و اتوماتیزیشن دستگاها

ششم

هفتم

طبقه بندی مواد

پرسش و پاسخ

جهات اساسی حل پرابلم مواد خام
منابع اولیه ارزان

پرسش و پاسخ
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هشتم
نهم
دهم

یازدهم

دوازدهم

غنی سازی الکترومقناطیسی

پرسش و پاسخ پرسش

غنی ساختن الکتروستاتیک

و پاسخ

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

تبخیر داد محلول ها

پرسش و پاسخ

غنی سازی مخلوط گازها
استفاده معقول از مواداولیه،آب ونقش آن در

پرسش و پاسخ

صنایع کیمیاوی
موارداستفاده آب در صنایع کیمیاوی

پرسش و پاسخ

آب های طبیعی و طبقه آنها
ضد عفو کردن آب

سیزدهم

پرسش و پاسخ

مشخصات مختصر گنداب های صنعتی
هوا درصنایع کیمیاوی
منابع انرژی

چهاردهم

پرسش و پاسخ

اهمیت منابع انرژی
استفاده معقول از انرژی ،

پانزدهم
شانزدهم

مسایل و تمرینات فصل سوم و کار های

پرسش و پاسخ

البراتواری

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون کیمیای عضوی ()۲
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لیسانس

مقطع تحصیلی:

.........................

پوهنتون:

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و ګاز

اسم مضمون:

کیمیای عضوی()2

کود مضمون:

ICE-PGIE-0416

تعداد کریدیت:

3

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

0316

صنف:

دوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر
کیمیای عضوی یکی از مضامین اختصاصی رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز بوده که از هایدروکاربن های
مختلف و مشتقات آن ( معلومات عمومی  ،استحصال ،نامگذاری ،خواص کیمیاوی ،موارد استعمال آنها ) بحث می کند .و
برای آموزش مضمون سنتیز نفتی کیمیاوی و تکنالوژی تصفیه نفت و گاز ضروری می باشد.
اهداف آموزشی:


آموزش در مورد اساسات کیمیای عضوی



آموزش در مورد هایدروکاربن ها مشبوع و غیر مشبوع



آموزش درباره مشتقات هایدروکاربن ها



آموش در مورد الکولها ،ایتر ها  ،ایستر ها ،الدیهاید ها و غیره



آموزش کار های البراتواری کیمیای عضوی

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛
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بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمونCourse Syllabus
فصل اول
اساسات کیمیای عضوی
 - 1,1خالص ساختن و تشخیص مرکبات عضوی
 – 1,2انالیز و یا تجزیه مرکبات عضوی
 – 1,3تجزیه مقداری مرکبات عضوی
فصل دوم
روابط کیمیاوی
 – 1.2تشکیل اوربیتال ها ( قشرالکترونی )
 – 1,1.2هایبریدیزیشن درالکانها

CnH2n+2

 – 2,1.2هایبریدیزیشن درالکین ها و الکاین
 – 2,2گروپ های وظیفوی یا گروپ های فعال و اثرات
 - 3,2اثرالکترونیکی ( اندوکسیونی و میزومیری  ،عالقمندی  ،فوق عالقمندی ) وریزونانس
فصل سوم
اقسام تعامالت مرکبات عضوی
فصل چهارم
هایدروکاربن ها
 – 4,1مرکبات الیفاتیک
 – 1.1.4نامگذاری هایدروکاربن های مشبوع
 – 2.1.4طروق استحصال هایدروکاربن های مشبوع
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 – 3.1.4خواص کیمیاوی هایدروکارین های الکان ها
 – 4,1,4قاعده کانووالوا
½  – 2.4هایدروکاربن های غیر مشبوع سلسله ایتلین ( اولفین ها  ,الکین ها ) غیر مشبوع:
 – 1.2.4نامگذاری بین المللی هایدروکارین های غیر مشبوع ( سلسله ایتلین یا اولفین ها و یا الکین ها )
 -2. -4.2طروق استحصال هایدروکاربن های غیرمشبوع سلسله ایتلین
 - 3.2.4قاعده زایسووا
 – 4.2.4خواص فزیکی و کیمیاوی هایدروکابن های غیر مشبوع سلسله ایتلین
 – 5.2.4قاعده مارکوفنیکوف
 – 6.2.41یکی از خواص مهم سلسله ایتلین پولیمیرایزیشن است
 -1پولیمیرایزیشن کتیونی
 -2پولیمیرایزیشن انیونی
 -3پولیمیرایزیشن رادیکالی

R

 -4پولیمیرایزیشن در موجودیت کتلست زیگلر: A
 – 2.4,7ایتلین  ،ایزوبوتلین  ،سیکلوپنتینR
 – 3.4سلسله استیلین ( الکاین )
 – 1.3.4استحصال استیلین
 – 2.3.4قاعده التیکووا
 – 3.3.4خواص فزیکی – کیمیاوی سلسله اسیتلین
 -1هایدروجنیشن
 – 2تعامل جمعی کلورین و یا برومین همرای اسیتلین
فصل پنجم
الکایل هلوجنیدها ( هلوالکانها )
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 – 1.5استحصال الکایل هلوجنید های ساده
 – 2.5میکانیزم تعامالت تعویضی نیوکلوفیلی ( ) SNI- SN2
 – 3.5الکایل هلوجنید های عالی
 – 1.3.5استحصال پولی الکایل هالید و یا الکانهای هلوجندارعالی
 – 4.5هایدروکاربنهای غیر مشبوع هلوجندار
فصل ششم
مشتقات هایدروکاربنهای زنجیری
 - 1.6الکول ها ،نامگذاری وایزومیری آنها
 – 6,1.1الکول های یک قیمته ،خواص فزیکی – کیمیاوی و استحصال آنها
 – 2.1.6الکول های چندین قیمته ،گالیکول ها خواص و استحصال آنها
 – 1.2.1.6کلسرین :خواص ،استحصال و موارد استفاده از آن
فصل هفتم
ایترها ( ) Ethers
 – 1,7ایترهای ساده ،نامگذاری  ،طرق استحصال و خواص فزیکی – کیمیاوی آنها
 2,7ایترهای مغلق  ،خواص آنها و تعامل ایتریفیکیشن
فصل هشتم
الدیهاید ها و کیتون ها
 – 8,1نامگذاری و طرق استحصال الدیهاید ها و کیتون ها
 - 8,2خواص فزیکی  -کیمیاوی الدیهاید ها و کیتون ها
کارهای البراتواری :) Laboratory works ( :
 -1عملیه تقطیرنفت.
 -2تعین درجه حرارت انجماد مواد غضوی.
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 -3تعین درجه حرارت ذوبان مرکبات عضوی.
 -4تعین درجه حرارت غلیان مرکبات عضوی.
 -5استحصال هایدروکاربن های پارافینی.
 -6معاوضه هایدروکارجن توسط هلوجن ها.
 -7معاوضه هایدروجن توسط هلوجن ها.

مأحذ:
 -1شریفی.محمدانور ( کیمیای عضوی  )1سال 1396
 -2حسنی .محمد اکبر .کیمیای عضوی – نشرات پولی تخنیک 1398
 -3گلزاد .اسرارالدین .لکچرنوت کیمیای عضوی – پولی تخنیک 1396
4- Chang,Raymond (2002) Chemistry . New york . Mc Grow- Hill Companies press , lnc
5- Chang,Raymond(2005)Chemistry.New York.Me Grow- Hill Companies press , lnc
6 - Chang,Raymond(2010)Chemistry.New York.Me Grow- Hill Companies press , lnc
7 – Mir Mascova(1984) Organic Chemistry
نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.
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در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

شمار

ه

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

زیستی و انکشاف پایداراین روند

موسسات صنعتی
 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط

چنان پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

محصوالت متنوع
3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید

صنف

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

239

کردیت

سمستر

تعداد

معلوما اساسی

2.43

اوسط عمومی

نوع مضمون

رشته

2

دیپارتمنت

2

های نفتی با در نطر داشت افتصادیت پروژه

5

مضمون

2.6

2.6

2.4

2.4

2.4

2.2
مجموع

2

3

2

2

3
کیمیای عضوی

2
ها  ،ایستر ها ،الدیهاید ها و

2
آموزش کار های البراتواری

3
4

هایدروکاربن ها
3

آموزش درباره مشتقات

2

2

2

2
2

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت فرآورده

2

هایدروکاربن ها مشبوع و غیر

3

3

3
3

2

3

3

2
2

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

1

کیمیای عضوی

3

3

3

3

2

2
آموزش در مورد اساسات

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

آموزش در مورد
مشبوع

آموش در مورد الکولها ،ایتر

غیره

پالن درسی هفته وار مضمون
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هفته

انجینری صنایع

کیمیای عضوی

انجنیری صنایع کیمیاوی

کیمیاوی

2

نفت وگاز

موضوع

نتیجه متوقعه
آموزشی

دوم

فعالیت استاد

دوم

فعالیت
محصل

3

تخصصی

روش تدریس

ارزیابی روزمره

اساسات کیمیای عضوی
اول

پرسش و پاسخ

خالص ساختن و تشخیص مرکبات
عضوی

دوم

پرسش و پاسخ

انالیز و یا تجزیه مرکبات عضوی
روابط کیمیاوی

سوم

تشکیل اوربیتال ها

پرسش و پاسخ

هایبریدیزیشن درالکانها،الکین ها و
الکاین ها

چهارم

گروب های وظیفوی فعال و اثرات

پرسش و پاسخ

اثر الکترونیکی

پنجم

کارهای البراتواری (عملیه تقطیر نفت)

پرسش و پاسخ

ششم

اقسام تعامالت مرکبات عضوی

پرسش و پاسخ

هفتم

هایدروکاربن ها

پرسش و پاسخ

هشتم

قاعده کانووالو

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

هفته

موضوع

نتیجه متوقعه

فعالیت استاد

آموزشی

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

قاعده زایسووا
دهم

خواص فزیکی وکیمیاوی

پرسش و پاسخ

هایدروکاربن های غیرمشبوع
سلسله ایتلین

یازدهم

پرسش و پاسخ

قاعده مارکوفنیکوف
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پولیمرایزیشن کتیونی ،انیونی
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم

کار های البراتواری(تعیین درجه

پرسش و پاسخ

حرارت انجمادمواد عضوی

پرسش و پاسخ

الکایل هلوجنید ها
مشتقات هایدروکاربن های

پرسش و پاسخ

زنجیری

پانزدهم

ایتر ها  ،الدیهاید ها و کیتون ها

پرسش و پاسخ

شانزدهم

رهنمایی امتحان نهایی

پرسش و پاسخ

مفردات و پالن درسی هفته واز مضمون ترمودینامیک تخنیکی ()۲
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

.........................

پوهنځی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و ګاز
ترمودینامیک تخنیکی2

اسم مضمون:

ICE-PGIE -0417

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

2

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

317
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صنف:

دوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر
مضمون ترمودینامیک یکی از مضامین تخصصی رشته انجنیری صنایع بوده .ه معلومات در مورد قانون اول و دوم
ترمودینامیک را برای محصلین این رشته ارایه میدارد.
اهداف آموزشی:


آموزش در مورد قانون دوم ترمودینامیک



آموزش در مورد گازات خیالی



آموزش در مورد تعیین حد و جهت تعامالت کیمیاوی



آموزش در مورد پروسه های ایزو بار ،ایزوخار و ایزوترمیک



آموزش در باره پرسه های تعامالت اکزوترمیک و اندوترمیک



تبدیل انرژی ها را یک با دیگر و درنتیجه تبادل آنها به کار

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

قانون دوم ترمودینامیک
۱٬۵ــ قانون دوم ترمودینامیک
۲٬۵ــ

سیکل ها

۳٬۵ــ

سیکل کارنو

۴٬۵ــ

سیکل معکوس کارنو

۵٬۵ــ

انتروپی و دیاگرام ((T-S
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۶٬۵ــ

عملیات اساسی گازات خیالی در کاردینات )(T-S

۷٬۵ــ

عملیه ایزوخاری

۸٬۵ــ

عملیه ایزوباری

۹٬۵ــ

عملیه ایزوترمیکی

۱۰٬۵ــ کیفیت انرژی
۱۱٬۵ــ بخار آب
فصل ششم
هدایت و انتقال حرارت
۱٬۶ــ هدایت و انتقال حرارت
۲٬۶ــ هدایت حرارت
۳٬۶ــ پخش شدن حرارت در جدار های یک قشره و چندین قشره
۴.۶ــ تعویض حرارتی شعاعی
۵٬۶ــ خواص تشعشعی
۶٬۶ــ قوانین اساسی تعویض حرارت تشعشعی
۷٬۶ــ محاسبه تشعشع آفتابی
۸٬۶ــ تعویض حرارت بین گاز و جسم جامد
۹٬۶ــ تعویض حرارت کنوکشنی
۱۰٬۶ــ حرارت دهی در صورت حرکت آزاد مایعات
۱۱٬۶ــ حرارت دهی در صورت حرکت اجباری مایعات
۱۳٬۶ــ انتقال حرارت از طریق جدار هموار
۱۴٬۶ــ انتقال حرارت از طریق جدار ناهموار
۱۵٬۶ــ

انتقال حرارت از طریق جدار استوانه ای
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فصل هفتم
تعویض دهنده حرارت
۱٬۷ــ اساسات محاسبه دستگاه های تعویض دهنده حرارت
ادامه مفردات درسی مضمون ( ترمودینامیک تخنیکی ۲
کارهای البراتواری


اندازه گیری ضریب هدایت حرارت مواد مختلف



تحقیق تعویض حرارت بین مایع قطراتی و جدار جامد



تحقیق تعویض حرارت بین مایع گاز مانند و جدار جامد



تحقیق تعویض حرارت مغلق بین مایع و گاز



تحقیق تعویض حرارت مغلق بین مایع و مایع



تحقیق تعویض حرارت مغلق بین گاز و گاز



تعین نمودن ضایعات حرارت از طریق جدار هموار گرم شده به محیط ماحول



تعین نمودن کار دستگاه تعویض حرارت نوع (نل در نل)

سایر فعالیت های درسی
فهرست دروس عملی


تعین نمودن حجم مخصوص و کثافت هوا



تعین نمودن کتله مولیاری مخلوط گازات



تعین نمودن مصرف ساعت وار مواد سوخت مورد ضرورت کار توربین بخاری



تعین نمودن کتله  ٬فشار نهایی و مقدار حرارت دخولی مخلوط گازی در صورت گرم نمودن



تعین نمودن فشار نهائی مقدار و تغییر انتروپی هوا در صورت تغیر درجه حرارت.



تعین نمودن ضایعات قابلیت کار گاز در نتیجه تعویض حرارت غیر وجعی.



تعین نمودن خواص اساسی گاز ایدیال در صورت انسباط ایزوترمیکی



تعین نمودن پارامتر های بخار مشبوع مرطوب



تعین نمودن مقدار محتوی رطوبت هوا و پارامتر های دیگر در صورت تبخیر نمودن قطرات )رطوبت (



تعین نمودن کثافت جریان حرارتی ایکه از طریق جدار هموار فوالدی عبور می کند.



تعین نمودن حجم مکمل گازاتیکه در صورت احتراق مواد سوخت تشکیل می شوند.



تعین نمودن کثافت جریان حرارتی که از جدار هموار فوالدی عبور می کند



تعین نمودن حجم مکمل ګازات در احتراق مواد سوخت تشکیل میشوند.
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ماخذ ) (References
۱ــ ناشوکین و .و  .ترمودینامیک تخنیکی و انتقال حرارت مسکو مکتب عالی .۱۹۷۸
۲ــ پاولوف ک.ف .رومانکوف پ .گ .ناسکوف ا.ا .مسایل و تمرینات مضمون عملیات و دستگاه های تکنالوژی کیمیاوی .
مسکو .کیمیا.۱۹۷۹
۳ــ انتقال حرارت (ویرایش نهم ) جک فلیپ هولمن ترجمه  :مهندس غالمرضا ملک زاده ــ مهندس محمد حسین
کاشانی حصار  ٬انتشارات اسفند۱۳۸۱ ٬
۴ــ ترمودینامیک مهندسی  ٬یونس سنجل ترجمه  :دکتر محمد رضا مدرس رضوی  ٬مهندس حمید مهدی هروی
انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۸۰
۵ــ مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد( ویراش سوم ــ جلد اول ) تالیف دیوید ر .گاسکل  ٬ترجمه :دکتر علی سعیدی :مرکز
انتشارات مصور۱۳۷۸
۶ــ مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد(ویرایش سوم ــ جلد دوم ) تالیف دیوید ر .گاسکل  ٬ترجمه  :دکتر علی سعیدی :
مرکز انتشارات ۱۳۷۸
۷ــ ترمودینامیک شیمیایی  .علی اکبر صبوری ٬علی اکبر موسوی موحدی ٬انتشارات دانشگاه تهران بهار۱۳۷۷
نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
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نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

زیستی و انکشاف پایداراین روند

صنعتی مسایل محیط
موسساترابطه به
 .5کسب مهارت ها در

چنان پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

محصوالت متنوع
3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

ترمودینامیک

های نفتی با در نطر داشت افتصادیت پروژه

آموزش در مورد قانون دوم

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت فرآورده

1

نتایج متوقعه مضمون

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

3

3

3

3

2

2
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شماره

نتایج متوقعه رشته
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2

3

آموزش در مورد گازات
خیالی
آموزش در مورد تعیین حد
و جهت تعامالت کیمیاوی

3

3

3

3

2

2

3

2

2

2

3

2

آموزش در مورد پروسه
4

های ایزو بار ،ایزوخار و

2

3

2

2

2

3

ایزوترمیک
آموزش در باره پرسه های
5

تعامالت اکزوترمیک و

2

2

2

2

3

2

اندوترمیک
مجموع

2.4

2.8

2.4

2.4

اوسط عمومی

2.4

2.2

2.43

پالن درسی هفته وار مضمون

معلوما اساسی

هفته

اول

دوم
سوم
چهارم

رشته

مضمون

دیپارتمنت

انجینری صنایع

ترمودینامیک

انجنیری صنایع

کیمیاوی

تخنیکی 2

کیمیاوی نفت وگاز

موضوع

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

قانون دوم ترمودینامیک

صنف

سمستر

دوم

دوم

فعالیت
محصل

تعداد
کردیت

نوع مضمون

2

تخصصی

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

سیکل ها
عملیات اساسی گازات خیالی

پرسش و پاسخ

درکاردینات ها

پرسش و پاسخ

کیفیت انرژی و بخار آب
هدایت وانتقال حرارت ،تعویض

پرسش و پاسخ

حرارت شعاعی
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تعیین نمودن حجم مخصوص
وکثافت هوا

پنجم

پرسش و پاسخ

تعیین نمودن کتله مولیاری
مخلوط گازات
قوانین اساسی تعویض حرارت

ششم

پرسش و پاسخ

تشعشعی
حرارت دهی درصورت حرکت

هفتم

پرسش و پاسخ

آزادمایعات
کارهای البراتواری (اندازه گیری

هشتم

پرسش و پاسخ

ضریب هدایت حرارت مواد
مختلف)

نهم

امتحان وسط سمستر

هفته

موضوع

پرسش و پاسخ

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت محصل

روش
تدریس

ارزیابی روزمره

حرارت دهی در صورت حرکت
دهم

پرسش و پاسخ

اجباری مایعات
انتقال حرارت

یازدهم

پرسش و پاسخ

تعویض دهنده حرارت
تعیین نمودن مصرف ساعت وار

دوازدهم

پرسش و پاسخ

مواد سوخت مورد ضرورت توربین
بخاری
تعیین نمودن کتله فشار نهائی

سیزدهم

پرسش و پاسخ

مقدار و تغیر انتروپی هوا در
صورت تغیر درجه حرارت
کار های البراتواری(تحقیق

چهاردهم

پرسش و پاسخ

تعویض حرارت بین مایع قطراتی
و جدار جامد)
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پانزدهم
شانزدهم

تعیین نمودن کار دستگاه تعویض

پرسش و پاسخ

حرارت نوع نل در نل

پرسش و پاسخ

رهنمائی امتحان نهایی

مفردات و پالن درسی هفته واز مضمون کیمیای فزیکی
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

.........................

پوهنځی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز
کیمیای فزیکی

اسم مضمون:

ICE-PGIE-0422

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

2

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

دوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر
کیمیای فزیکی ازجمله مضامین کلیدی دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی بوده که
موضوع اساسی آن فراگرفتن دانش انجینری در موردترمودینامیک کیمیاوی مطالعه محلو لها  ،الکترو کیمیا ،کنتیک
کیمیاوی ،ساختمان ماده  ،فوتو کیمیا ،مطالعه پدیده های سطحی تشکیل میدهد.
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انجینران وکادرهای جوان درنتیجه فراگرفتن کیمیای فزیکی که با دانش عالی ومسلکی تجهیزمی گردند نقش خوبی
و با ارزش را درتوسعه صنایع کیمیاوی ،رشد اقتصاد ملی ورشد صنعت کیمیاوی ایفا نمایند.
اهداف آموزشی:


آموزش ارتباط بین پدیده های کیمیاوی و فزیکی



آموزش قانون مندی های تعادل تعامالت کیمیاوی



آموزش ارتباط جریان تعامل کیمیاوی با حالت تعادل جریانات کیمیاوی



آموزش تابعیت مواد تعامل کننده بادر نظر داشت شرایط خارجی موثر آن



آموزش عوامل داخلی در پروسه های کیمیاوی

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن

مفردات درسی مضمونCourse Syllabus
فصل اول
سیستم
مقدمه
1-1معادله حالت سیستم
2-1قانون اول ترمودینامیک
1-2-1انرژی داخلی سیستم
2-2-1کار سیستم
3-1قوانین ترموکیمیاوی وحرارت تعامالت کیمیاوی
1-3-1حرارت تولیدی مواد کیمیاوی
2-3-1حرارت احتراقی موادکیمیاوی
3-3-1حرارت تولیدی اتومی موادکیمیاوی
4-3-1سیکل بورن هابر
4-3-1ارتباط حرارتی تعامل کیمیاوی با درجه حرارت
4-1مسایل
فصل دوم
قانون دوم
1-2قانون دوم ترمودینامیک
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2-2میتود مساوی شدن خواص مساوی شونده
3-2میتود توابع کرکتری
4-2انتروپی
5-2محاسبه انتروپی جریانات متعادل
6-2معادالت امتزاج قانون اول ودوم
7-2مطالعه انتروپی گازات خیالی
8-2مسایل فصل دوم
فصل سوم
قانون سوم
1-3قانون سوم ترمودینامیک
1-1-3پوتانسیل ایزوخارایزوترمیک
2-1-3پوتانسیل ایزوبار ایزوترمیک
3-1-3معادله کاراعظمی
2-3پوتانسیل کیمیاوی وقانون عمل کتله
3-3معادله ایزوترم تعامل کیمیاوی
4-3ارتباط ثابت تعادل تعامل کیمیاوی با درجه حرارت
1-4-3تاثیر فشاربرثابت تعامل کیمیاوی
2-4-3پرنسیب تعادل متحرک
5-3ارتباط پوتانسیل کیمیاوی بافشاروغلظت
6-3انتقاالت فازی موادخالص
1-6-3عملیه ذوب مواد خالص
2-6-3عملیه تبخیر
5-3تعادالت فازی در سیستم های غیر متجانس
6-3قاعده فاز گیپس
7-3دیاگرام حالت سیستم
8-3دیاگرام حالت آب
1-8-3تطبیق قاعده فاز گیپس در دیاگرام حالت آب
9-3دیاگرام حالت سلفر
 10-3مسایل فصل سوم
مآخذ( :)References
.1پاتراتف،ا.گ .)1379( .شیمی فزیک.مرکز نشر دانشگاه تهران ،تهران.
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.2پارسا فر،جالل هروی. )1380(.شیمی فزیک.چاپخانه موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران.
.3جعفری رو ،محمد اصغر.)1381(.کیمیای فرآورده های نفتی.انتشارات دانشگاه تهران،آییژ
.4زمانیان ،رحیم .)1381( .محاسبات شیمی فزیک .انتشارات دانشگاه تهران ،تهران
.5کوتس،پروین .)1379(.اصول شیمی آلی فلزی .مرکزنشر دانشگاه تهران.
.6کوثر نشان،محمد تقی.)1378(.شیمی عمومی 1و .2مرکزنشردانشگاه تهران.
.7ماهان،میرنظامی،سید حسین.)1376(.شیمی عمومی .انتشارات دانشگاه تهران تهران .

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.

 بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.
قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.

 در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.
پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی) 20%
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

زیستی و انکشاف پایداراین روند

موسسات صنعتی
 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط

چنان پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

اتوماتیزهمتنوع
محصوالت
ساختن دروسه های
3حفظ و مراقبت و

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید
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های نفتی با در نطر داشت افتصادیت پروژه
 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

جریانات کیمیاوی

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت فرآورده

آموزش ارتباط جریان تعامل

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

کیمیاوی با حالت تعادل

3

2

2

2

3

2

3

تعادل تعامالت کیمیاوی
2

آموزش قانون مندی های

3

3

3

3

2

2
های کیمیاوی و فزیکی

3

3

3

3

2

2
آموزش ارتباط بین پدیده

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

نتایج متوقعه مضمون

شماره
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته
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آموزش تابعیت مواد تعامل
4

کننده بادر نظر داشت شرایط

2

2

2

2

2

3

خارجی موثر آن
5

آموزش عوامل داخلی در
پروسه های کیمیاوی
مجموع

2

2

2

2

3

3

2.6

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

اوسط عمومی

2.43

پالن درسی هفته وار مضمون
رشته
معلوما اساسی

مضمون

انجینری صنایع
کیمیاوی

هفته

اول
دوم
سوم

کیمیای فزیکی

موضوع

صنف

دیپارتمنت
انجنیری صنایع کیمیاوی
نفت وگاز

تعداد

سمستر

دوم

کردیت
2

دوم

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

روش

آموزشی

استاد

محصل

تدریس

سیستم  ،مقدمه

نوع مضمون

تخصصی

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

معادله حالت سیستم

پرسش و پاسخ

قانون اول ترمودینامیک
قوانین ترموکیمیاوی و حرارت تعامالت

پرسش و پاسخ

کیمیاوی
سیکل بورن هابر

چهارم

پرسش و پاسخ

ارتباط حرارتی تعامل کیمیاوی با درجه
حرارت

پنجم

پرسش و پاسخ

حل مسایل فصل اول
قانون دوم ترمودینامیک

ششم

پرسش و پاسخ

میتود مساوی شدن
میتود توابع کرکتری
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هفتم

انتروپی  ،محاسبه انتروپی جریانات

پرسش و پاسخ

متعادل

هشتم

معادالت امتزاج قانون اول و دوم

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

هفته

موضوع

دهم

قانون سوم ترمودینامیک

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره
پرسش و پاسخ

پوتنسیل کیمیاوی و قانون عمل
یازدهم

پرسش و پاسخ

کتله
معادله ایزوترم تعامل کیمیاوی

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

ارتباط ثابت تعادل کیمیاوی با درجه

پرسش و پاسخ

حرارت
ارتباط پوتنسیل کیمیاوی با فشار و

پرسش و پاسخ

غلظت
انتقاالت فازی مواد خالص  ،عملیه

پرسش و پاسخ

تبخیر
تعادالت فازی در سیستم های غیر

پانزدهم

پرسش و پاسخ

متجانس  ،قاعده فاز گیس و دیاگرام
حالت سیستم

شانزدهم

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی
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مفردات و پالن درسی هفته واز مضمون عملیات میخانیکی و هایدرومیخانیکی
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

.........................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز
عملیات میخانیکی و هایدرومیخانیکی

اسم مضمون:

ICE-PGIE – 0423

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

2

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

دوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
عملیات میخانیکی و هایدرومیخانیکی یکی از مضامین تخصصی در رشته های تخصصی از جمله انجینیری صنایع
کیمیاوی میباشد .مفردات و محتویات این مضمون که شامل خواص غزیکی مایعات ،فشار مایعات ،معادالت اساسی
هایدروستاتیک آالت اندازه گیری فشار محاسبه مقدار مایع معادالت برنولی و رژیم جریان حرکت مایعات و حل مسایل
موضوعات فوق میباشد ارتباط این مصمون با مضامین تکنالوژی مواد عضوی و تکنالوژی غیر عضوی و تکنالوژی عمومی
کیمیاوی میباشد و از همین جهت این مضمون در سمستر اول صنف سوم دیپارتمنت صنایع مواد غیر عضوی میباشد.
اهداف آموزشی:


آموزش خواص فزیکی مایعات



آموزش فشار مایعات



آموزش معادالت اساسی هایدروستاتیک آالت اندازه گیری فشار



آموزش محاسبه مقدار مایع معادالت برنولی
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آموزش رژیم جریان حرکت مایعات و حل مسایل

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن

مفردات درسی مضمونCourse Syllabus
مقدمه  :موضوع و مسایل مضمون عملیات و دستگاه های تکنالوژی کیمیاوی شرح مختصر انکشاف تاریخی این مضمون،
تشدید عملیات تولیدی ،میخانیزیشن و اتوماتیزیشن انها صنف بندی عملیات
 - 1عملیات هایدرومیخانیکی
اساسات هایدورلیک خواص اساسی فزیکی میخانیک مایعات  ،مایعات خیالی و حقیقی
 2-1هایدروستاتیک معادله اساسی هایدرو ستاتیک فشار و سطح مایع در مایعات ساکن اندازه نمودن فشار قوه
فشار روی قعر و جدار جانبی ظرف
 3-1هایدرو دینامیک حرکت پایدار و ناپایدار مایع معادله غیر منقطع بودن  ،جریان مقدار مایع ،معادله اساسی
هایدرودینامیک  ،معادله برنولی برای مایعات خیالی و حقیقی  ،مقاومت در طول نل های ناقل
مقاومت های موضعی
 4-1اندازه نمودن مصرف مایع در نل ها
 5-1رژیم های حرکت مایعات تجربه رینولدس
 6-1اساسات تیوری مشابهت معیار های تشابه هایدرودینامیکی
 7-1محاسبه نل ساده محاسبه نل ناقل گاز
 8-1جریان مایعات از سوراخ ها و نل های کوتاه طورف تحت ارتفاع فشار ثابت و متغییر
 9-1هایدرودینامیک قشر مواد دانه دار جامد سرعت شبیه مایع شدن
 10-1انتقال دادن مایعات صنف بندی پمپ ها پمپ های پستونی انواع پمپ های پستونی ظرفیت تولیدی
پمپ های پستونی قوانین توزیع ان تانکی های هوایی تنظیم ظرفیت تولیدی ارتفاع چوش کردن پمپ ها
ارتفاع فشار که پمپ بوجود میاورد ظاقت مورد نیاز پمپ
 11-1پمپ های فرار از مرکز ارتفاع فشار تولید شده توسط پمپ فرار از مرکز طرفیت تولیدی پمپ های فرار
از مرکز مشخصات پمپ های فرار از مرکز قوانین متناسب ارتفاع چوش کردن پمپ های فرار از مرکر کار پمپ
فرار از مرکز در سیستم کار مشترک دو پمپ
 12-1انقباض دادن و انتقال دادن گاز ها صنف بندی ماشین ها برای ارتباط دادن و انتقال دادن گاز ها
کمپریسور ها پستونی عملیه انقباض گاز در دیاگرام کار انقباض گاز ظرفیت تولیدی کمپریسورها
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کمپریسورهای چند مرحله یی انقبالض دادن گاز های حقیقی طاقت مورد نیاز کمپریسور کمپریسور های فرار
از مرکز پمپ های خالیی باد پکه ها مخزن های گاز
 13-1جدا نموودن سیستم های غیر متجانس مایعات و گاز ها مشخصات سیستم های غیر متجانس پاک
کردن گاز ها ترسب دادن ذرات در ساحه قوه جاذبه و فرار از مرکز سیکلون ها پاک ساختن مرطوب گازها فلتر
نمودن گاز ها فلترها و الکترو فلتر ها
 14-1میتود جدا نمودن سیستم های غیر متجانس مایعات ترسب دادن سرعت ترسب ظرفیت تولید حوض
های ترسب ساختمان حوض های ترسب فلتر نمودن معادله اساسی فتلر نمودن ساختمان فلتر ها سنتر فیوژ
نمودن عامل جدایی صنف بندی و ساختمانی سنتر فیوژ ها فشار روی جدار استوانه
 15-2مخلوط نمودن در محیظ مایع مخلوط نمودن میخانیکی قدرت مورد نیاز مخلوط کننده موثریت و
شدت مخلوط نمودن ساختمان مخلوط کننده ها مخلوط نمودن هوایی
-1

عملیات میخانیکی

میده نمودن و سورت بندی مواد جامد میتودها و انواع میده نمودن صنف بندی ماشین ها برای میده نمودن
 2-2ماشین ها باری اسیاب کردن اسیاب های کروی تعداد وران ظرفیت تولیدی مصرف انرژی اسیاب های
کلویدی
 3-2صنف بندی مواد جامد دوز بندی مواد جامد میتو دهای دوز بندی انواع تغذیه کننده ها
کارهای البراتواری (: )Laboratory works
 -1تعین ضیا ارتفاع فشار در رفع مقاومت ها در طول نل ناقل 2
 -2ازمایش پمپ
 -3اجرا عملیه فلتر نمودن
 آماده ساختن مواد خام و میتود های تحقیق آن آماده ساختن آب غنی سازی مواد خام به طرق مختلف تحلیل گازات توسط گازانالیزاتورهابخش حل مسایل :
-۱حل مثال ها در عملیه تعویض حرارت .
-۲حل مثال ها در عملیه تبخیر .
-۳حل مثال ها در عملیه انتقال کتله .
 .2حل مثال ها در عملیات تقطیر و تصفیه .
-۵حل مثال ها در عملیه ابسوربشن .
 .2حل مثال در عملیه شیره کشی.
 .2حل مثال ها در عملیه ادسوربشن.
مآخذ
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 – 1نور محمد زمانی مرضیه پارسا عملیات و دستگا های تکنالوژی کیمیاوی قسمت اول عملیات هایدرو
میخانیکی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1391
 – .2زخاروف عملیات و دستگاهای تکنالوژی کیمیاوی قسمت اول عملیات هایدرومیخانیکی انستیتویت پولی
تخنیک کابل
 – .2عزیزوف غالم سرور صدیقی مسایل و تمرینات در مضمون عملیات و دستگاهای تکنالوژی کیمیاوی قسمت
اول انستیوت پولی تخنیک کابل
 – 4روباچوک زخاروف نور محمد زمانی کارهای البراتواری در مضمون عملیات ودستگاهای تکنالوژی
کیمیاوی
انستیوت پولی تخنیک کابل
نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
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متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

انکشاف پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان

با در نظر داشت معیارهای بین المللی

متنوع
3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی
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رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت

پالن درسی هفته وار مضمون

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

2.6

با در نطر داشت افتصادیت پروژه

اوسط عمومی

2.4
مجموع

2.4

2.2
2.4

خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت فرآورده های نفتی

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

آموزش خواص فزیکی مایعات

3

3

3

3

2

2

2

آموزش فشار مایعات

3

3

3

3

2

2
آموزش معادالت اساسی

فشار

معادالت برنولی

مایعات و حل مسایل

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد

5

2.4

2
آموزش رژیم جریان حرکت

2.4

2

3

2
3

2
آموزش محاسبه مقدار مایع

2

2

3

2
4

هایدروستاتیک آالت اندازه گیری

2

2

2
2

2

2

3

3
3
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معلومات
اساسی

هفته

رشته

مضمون

دیپارتمنت

انجینری صنایع

عملیات میخانیکی و

انجنیری صنایع کیمیاوی

کیمیاوی نفت وگاز

هایدرومیخانیکی

نفت وگاز

موضوع

صنف

سمستر

دوم

دوم

تعداد
کردیت
2

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

روش

آموزشی

استاد

محصل

تدریس

اساسات هایدرولکی خواص اساسی فزیکی

اول

هایدروستاتیک معادله اساسی هایدروستاتیک

هایدرودینامیک حرکت پایدار مایع معادله برنولی

پرسش و پاسخ

برای مایعات خیالی حیقیق

چهارم
پنجم
ششم
هفتم

مقاومت موضعی

پرسش و پاسخ

اندازه نمودن مصرف مایع در نل ها

پرسش و پاسخ

رژیم های حرکت مایعات تجربه رینولس
اساسات تیوی مشابهت معیار های تشابه

پرسش و پاسخ

هایدرودینامیکی
محاسبه نل ساده محاسبه نل ناقل گاز

هشتم
نهم

پرسش و پاسخ

جریان مایعات از سوراخ ها ونل های کوتاه طروف

پرسش و پاسخ

تحت ارتفاع فشار ثابت و متغیر
امتحان وسط سمستر

هفته

موضوع

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

فشار و سطح مایع درمایعات ساکن

سوم

تخصصی

پرسش و پاسخ

میخانیک مایعات

دوم

نوع مضمون

پرسش و پاسخ

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد
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فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره
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هایدرودینامیک قشر مواد دانه
دهم

پرسش و پاسخ

دار جامد سرعت شبیه مایع
شدن
انتقال داد مایعات صنف بندی

یازدهم

پرسش و پاسخ

پمپ های پستونی و انواع پمپ
ها
پمپ های فرار از مرکز ارتفاع

دوازدهم

پرسش و پاسخ

فشار تولید شده توسط پمپ
فرار ازمرکز
انقباض دادن و انتقال دادن گاز

سیزدهم

پرسش و پاسخ

ها صنف بندی ماشین های
برای ارتباط دادن گاز
جدا نمودن سیستم های

چهاردهم

غیرمتجانس مایعات وگاز ها

پرسش و پاسخ

مشخصات سیستم های غیر
متجانس
میتود جدا نمودن سیستم های

پانزدهم

غیر متجانس مایعات ترسب

پرسش و پاسخ

دادن ظرفیت تولیدی حوض
های ترسبی

شانزدهم

پرسش و پاسخ

رهنماییی امتحاننهایی
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بخش چهارم

پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی
رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

مفردات وپالن درسی هفته وار مضامین

صنف سوم  -سمستر اول

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون ثقافت اسالمی()۵
لیسانس

مقطع تحصیلی:
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پوهنتون:

.................

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

اسم مضمون:

ثقافت اسالمی( 5 -نظام سیاسی اسالم)
ICE-PGIE-0501

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 1کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

ICE-PGIE-0401

صنف:

سوم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
نظام سیاسی اسالم از جمله نظام هایست که امروزه بیشتر از هر زمان دیگر دوچار شبهات و تاخت و تاز قرار گرفته
و حتی منجر به شیوع مفکوره پوچ جدائی دین از سیاست میان بعضی از مسلمانان نا آگاه گردیده است .در این نظام که
در سمستر های پنجم تدریس می شود ،محصالن در ختم این سمستر شناخت و معلومات کلی و مستدل را در مورد
دالیل اثبات را بطه مستحکم دین و سیاست  ،اصول و مبانی ساختار سیاسی و اهداف نظام سیاسی در اسالم حاصل نموده
و در نتیجه خواهند دانست که  .دولت در نظام سیاسی اسالم چگونه تشکیل می شود؟ حقوق و وظایف رئیس دولت
چیست؟ مکلفیت های رعیت کدام ها اند ؟چگونه دولت اسالمی ارتباطات خویش را با دولت های دیگرباید قایم سازد؟ و
همچنان در مورد جنگ و صلح و اهمیت آن در اسالم و اینکه چگونه اسالم صلح را تأمین نموده و گونه های مختلف
صلح،صلح با تمام کشور های جهان طبق شروط و اهداف آن چگونه تحقق می یابد.

اهداف آموزشی


آشنایی کامل با مفهوم سیاست ،نظریه سیاسی اندیشه اسالمی در منظومه نظام سیاسی اسالم ،شناخت
اساسات نظام سیاسی اسالم حقوق وجایب رعیت و حاکم اسالمی .
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شناخت رابطه دین و سیاست از منابع شرعی و عقلی ،عوامل پندار جدایی دین و سیاست رابه اسالم و
دموکراسی



درک و شناخت منابع نظام سیاسی اسالم  ،قوای متشکله و صالحیت های هریک اهیمت شورای در نظام
سیاسی اسالم



شناخت طرق انتخاب حاکم اسالمی  ،اسباب عزل و حکم خروج در برابر حاکم



معرفت اصول تأمین عدالت اجتماعی،تعامل با اتباع غیرمسلمان و چگونگی رابطه دولت اسالمی با دولت های
غیر اسالمی ،حاالت صلح و جنگ .

شیوه های تدریس و آموزش
ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسخ به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس اصل محصل محوری.
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
پیشگفتار -محتویات مضمون :مفهوم نظام سیاسی در اسالم
 مبانی نظام سیاسی اسالمی
 ویژه گی های نظام سیاسی اسالمی
 اهداف نظام سیاسی اسالمی
 اسالم و سیاست
 oدالیل اثبات وجود نظام سیاسی در اسالم
 oعوامل جدائی دین از دولت یا سیاست
 oپیامد های جدائی دین از سیاست
 oاسالم و دموکراسی
فصل دوهم :دولت در نظام سیاسی اسالمی
 تعریف دولت
 عناصر متشکله دولت
 ارکان دولت
فصل سوم :وظایف دولت در نظام سیاسی اسالم
 تحکیم شریعت وعدالت اجتماعی.
 تأمین امنیت
 تأمین آزادی های عمومی
 اقامه عدالت
 دفاع از حریم دولت
 امر به معروف ونهی از منکر
 جمع آوری زکات
 نشر دعوت
 تأمین حقوق رعیت و واجبات رعیت در برابر دولت
 تأمین خدمات وسهولت زندهگی برای مردم
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فراهم نمودن زمینه تربیت وتعلیم برای همه

فصل چهارم :روابط دولت
 روابط دولت اسالمی با دولت های اسالمی
 روابط دولت اسالمی با دولت های غیر اسالمی
فصل پنجم  :صلح درنظام سیاسی اسالم
 تعریف صلح
 شروط صلح
 اهمیت صلح در اسالم
 انواع صلح
 نماد های صلح در اسالم.

نتایج متوقعه رشته

ره

شما

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
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شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با اصول و مبانی
معاصر .

کلی اسالم  ،آشنایی با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم با دستآوردهای علوم

.1

.2

عملی تربیه سالم اسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت دنیا و آخرت همآهنگی

تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان الگوی های

و عقلی با بیان آثار و حکمت های هر موضوع.

تحکیم صلح و ثبات کشور در پرتوی تعالیم حیات بخش اسالمی.
ارایه دانش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر دالیل نقلی

نمایند .آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت اسالمی
ایجاد جوانان
تربیه

.3

.4

.5

عرصه های مهم انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه انسانی و عناصر مؤثر در
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هستی .
دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و فعال شان در
عالمسطح
ارزندهبردن
بلند

صنف

سمستر

تعداد کریدیت

.6

1.93

اوسط مجموع

نوع مضمون

دیپارتمنت

3

تنظیم رابطه درست انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری سالم از نعمات

 =۳مطابقت کامل

مضمون

 =۱کمترین مطابقت

 =۲مطابقت نسبی

3

2

انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی جهت

مجموع

3

2.6

2

1.4

1.6

1
دولت اسالمی با دولت های غیر اسالمی ،حاالت صلح و جنگ .

۵

معرفت اصول تأمین عدالت اجتماعی،تعامل با اتباع غیرمسلمان و چگونگی رابطه

3

3

1

2

2

1
۴

شناخت طرق انتخاب حاکم اسالمی  ،اسباب عزل و حکم خروج در برابر حاکم

3

2

2

1

1

1
۳

اهیمت شورای در نظام سیاسی اسالم

3

3

2

2

1

1
۲

درک و شناخت منابع نظام سیاسی اسالم  ،قوای متشکله و صالحیت های هریک

3

2

3

1

2

1
سیاست رابه اسالم و دموکراسی

1

2
۱

شناخت رابطه دین و سیاست از منابع شرعی و عقلی ،عوامل پندار جدایی دین و

1
سیاسی اسالم ،شناخت اساسات نظام سیاسی اسالم حقوق وجایب رعیت و حاکم

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر
ن.م.

نتایج متوقعه مضمون

آشنایی کامل با مفهوم سیاست ،نظریه سیاسی اندیشه اسالمی در منظومه نظام
اسالمی .

پالن درسی هفته وار مضمون
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معلومات
اساسی

هفته

ثقافت اسالمی

سوم

نظام سیاسی اسالم

نتیجه

ساعات

موضوع

درسی

متوقعه
آموزشی

مفهوم نظام سیاسی در اسالم،مبانی نظام سیاسی
اول

1

دوم

3

سوم

o5

چهارم

7

پنجم

9

ششم

o 11

هفتم

13

هشتم

15

نهم

17

دهم

19

یازدهم

21

اسالمی،ویژه گی های نظام سیاسی اسالمی،اهداف نظام

پنجم

پوهنتون

1

شمول

فعالیت

فعالیت

روش

ارزیابی

استاد

محصل

تدریس

روزمره

پرسش
و پاسخ

سیاسی اسالمی
اسالم و سیاست ،دالیل اثبات وجود نظام سیاسی در

//

اسالم
عوامل جدائی دین از دولت یا سیاست ،پیامد های

//

جدائی دین از سیاست
//

اسالم و دموکراسی
دولت در نظام سیاسی اسالمی ،تعریف دولت
عناصر متشکله دولت،ارکان دولت،قوه اجرائیه

//

(سرزمین ،اتباع ،نظام ،حاکمیت و استقالل)

رئیس دولت،حکم تعیین رئیس دولت ،نامها و القاب

//

رئیس دولت ،شروط و مواصفات رئیس دولت
طرق انتخاب رئیس دولت،حقوق و واجبات رئیس

//

دولت،عزل رئیس دولت،وزراء ووالت.
حقوق و واجبات رئیس دولت ،عزل رئیس دولت

//

وزراء ووالت
//

امتحان بیست فیصد


قوه مقننه،تعریف قوه مقننه،شوراء ،حکم شورا

//

شروط وکیفیت انتخاب اعضاء شوراء ،اختصاصات و
صالحیت های اعضاء ،عزل اعضاء شوراء،مقارنه شورای
اسالمی و پارلمانهای معاصر
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دوازدهم

 23

سیزدهم

25

چهاردهم

27

پانزدهم

29

شانزدهم

31

قوه قضائیه،تعریف قوه قضائیه،دیل مشروعیت آن،اهمیت

//

قوه مقننه ،شروط تعیین و جهت تعیین کننده آن
وظایف دولت در نظام سیاسی اسالم،تحکیم شریعت
وعدالت اجتماعی،تأمین امنیت اقامه عدالت ،دفاع از
حریم دولت،امر به معروف ونهی از منکر ،جمع آوری
زکات،نشر دعوت ،تأمین حقوق رعیت ،تأمین آزادی

//

های عمومی ،تأمین خدمات وسهولت زندگی برای
مردم  ،فراهم نمودن زمینه تربیت وتعلیم برای همه
حقوق و واجبات رعیت در برابر دولت
روابط دولت اسالمی با دولت های اسالمی


روابط دولت اسالمی با دولت های غیر اسالمی
صلح درنظام سیاسی اسالم،تعریف صلح ،شروط
صلح،اهمیت صلح در اسالم،نواع صلح
نماد های صلح در اسالم
ارزیابی ؛ حل مشکالت محصالن و راهنمایی امتحان

مآخذ:
نظام سیاسی اسالم – دیپارتمنت ثقافت اسالمی

 .１ماخذ اساسی

.１
.２
.３
.４
.５
.６

 .２مآخذ کمکی

استاد سیاف ،دین و دولت (اصول نظام سیاسی اسالم)
سنهوری ،عبدالرازق( ،)1389نظریه ء دولت در فقه اهل سنت،
قرضاوی  ،یوسف ( ،)1384اصول فقه سیاسی اسالم،
محسنی ،آصف ( ،)1353فقه سیاسی اسالم کتابفروشی جعفری ،تهران
الرحمن ،گوهر ،اسالمی سیاست
خالف ،عبدالوهاب ،سیاست شرعی

مفردات و پالن درسی هفته واز مضمون الکتروتخنیک ۱
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

................

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی
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دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز
الکتروتخنیک 1

اسم مضمون:

ICE-PGIE – 526

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 2کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:
صنف:

سوم

سمستر:

اول

اهداف آموزشی:

 آموزش انواع دوره های برقی
 آموزش منبع ولتاژ و منبع جریان
 آموزش رژیم های کار دوره های برقی
 آموزش کار و طاقت جریان برق
شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛

فصل اول
دوره های برقی جریان ثابت
 .1تعریفات و توضیحات عمومی
 .2انواع دوره های برقی
 .3منبع ولتاژ و منبع جریان
 .4قانون اوم برای قسمت غیر منشعب دوره
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 .5قوانین کریشوف
 .6رژیم های کار دوره های برقی
 .7کار و طاقت جریان برق
 .8بیالنس طاقت ها با حل مثال
فصل دوم
طریقه های محاسبه دوره های منشعب برقی جریان ثابت
 .9استفاده از قانون اوم و قوانین کریشوف
 .10حل مسائل عملی
 .11طرق ساده سازی شیما های تعویضی
 .12حل مسائل
 .13طریقه قیمت گذاری نسبی برای حل دوره های برقی
 .14حل مسائل عملی
 .15طریقه دو گره
 .16حل مسائل
 .17طریقه جریان های کانتوری
 .18حل مسائل عملی
 .19طریقه جمع
 .20حل مسائل عملی
 .21طریقه پوتانسیل های گره ها
 .22حل مسائل عملی

فصل سوم
دوره های برقی غیر خطی جریان ثابت
 .23معلومات عمومی
 .24اتصال مسلسل عناصر غیر خطی در دوره برقی
 .25اتصال موازی عناصر غیر خطی
 .26اتصال مختلط عناصر غیر خطی
 .27حل مسائل عملی
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فصل چهارم
دوره های برقی یک فازه جریان سینوسوئیدال
 .28جریان سینوسوئیدال و خصوصیات اساسی آن
 .29کمییات وسطی و موثر جریان سینوسوئیدال
 .30دوره جریان سینوسوئیدال با مقاومت فعال
 .31اندوکتانس در دوره جریان سینوسوئیدال
 .32خازن یا کاندنسر در دوره جریان سینوسوئیدال
 .33اتصال مسلسل اندوکتانس و مقاومت فعال
 .34حل مسائل عملی
 .35اتصال مسلسل خازن و مقاومت فعال
 .36حل مسائل عملی
 .37اتصال مسلسل  C, Lو  Rدر دوره سینوسوئیدال
 .38حل مسائل عملی
 .39اتصال موازی  C, Lو  Rدر دوره سینوسوئیدال
 .40حل مسائل عملی
 .41طاقت های فعال ،غیر فعال و کلی در دوره سینوسوئیدال
 .42حل مسائل عملی
 .43دوره جریان سینوسوئیدال با مقاومت های موازی  Z1و Z2
 .44حل مسائل عملی
 .45بیالنس طاقت در دوره جریان سینوسوئیدال
 .46حل مسائل
 .47ریزونانس در دوره جریان سینوسوئیدال
 .48حل مسائل
کارهای البراتواری ( : )Laboratory worksندارد
سایر فعالیت های درسی (:)Other teaching activities
کنفرانس دادن محصالن تحت عناوین مختلف قبالً تعین شده توسط استاد مربوط به مضمون

مأخذ References
1- V. Del Toro. Electric "Machines & Power System". Prentice Hall. 1988.
2- W. Matsch, "Electromagnetic & Electromechanical Machines",
IEP.1987.
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3- S. A. Naser& I. Boldea. "Linear Electric Motors", Prentice-Hall. 1987.
4- Gieras& M. Wing, "Permanent Magnet Motor Technology", Dekker,
1997.
5- P. Bimbbra. "Electric Machinery", Khanna Publishers, 1997.
6- A. Fitzgerald. C. Kingsley & D. Umanns, Electric Machinery", McGrawHill, 1990.
7- P.L. Cochran, "PolyphaseIndurtion Motors", Marcel Dekker, 1989.
نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.

پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر
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100%

مجموع

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

زیستی و انکشاف پایداراین روند

موسسات صنعتی
 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط

چنان پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

محصوالت متنوع
3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید
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 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

پالن درسی هفته وار مضمون

فرآورده های نفتی با در نطر داشت افتصادیت پروژه

اوسطعمومی

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

2.4

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

مجموع

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4
5

آموزش انواع دوره های برقی

2

3

2

2

3

2

برق

4

آموزش کار و طاقت جریان

3

3

3

3

3

3

های برقی

3

آموزش رژیم های کار دوره

3

2

2

2

2

2
2

جریان

2

2

3

3

2

2
1

آموزش منبع ولتاژ و منبع

2

2

2

2

2

3

آموزش انواع دوره های برقی

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره
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رشته
معلوما اساسی

مضمون

انجینری صنایع
کیمیاوی

الکتروتخنیک

هفته

موضوع

اول

دوره های برقی جریان ثابت

دوم
سوم
چهارم

پنجم

صنف

دیپارتمنت
انجنیری صنایع کیمیاوی
نفت وگاز

نتیجه متوقعه

سوم

فعالیت استاد

آموزشی

سمستر

اول

فعالیت
محصل

تعداد
کردیت
2

روش تدریس

نوع مضمون

تخصصی

ارزیابی روزمره
پرسش و پاسخ

قانون اوم برای قسمت غیر

پرسش و پاسخ

منشعب دوره

پرسش و پاسخ

رژیم های کار دوره های برقی
طریقه های محاسبه دوره های

پرسش و پاسخ

منشعب برقی جریان ثابت
طریقه قیمت گذاری نسبی

پرسش و پاسخ

برای حل دوره های برقی

ششم

طریقه جمع

پرسش و پاسخ

هفتم

حل مسائل عملی

پرسش و پاسخ

هشتم
نهم

هفته

دهم

یازدهم
دوازدهم

طریقه های جریان کانتوری

پرسش و پاسخ

حل مسائل عملی
امتحان وسط سمستر

موضوع

پرسش و پاسخ

نتیجه متوقعه
آموزشی

دوره های برقی غیر خطی جریان

فعالیت استاد

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

ثابت
اتصال موازی عناصر غیر خطی ،

پرسش و پاسخ

اتصال مختلط عناصر غیر خطی

پرسش و پاسخ

حل مسائل عملی
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دوره های برقی یک فازه جریان
سیزدهم

سینوسوئیدال

پرسش و پاسخ

جریان سینوسوئیدال و خصوصیات
اساسی آن

چهاردهم

اتصال مسلسل اندوکتانس و

پرسش و پاسخ

مقامت فعال
اتصال مسلسل خازن ومقاومت

پانزدهم

پرسش و پاسخ

فعال
حل مسائل عملی

شانزدهم

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی

مفردات و پالن درسی هفته واز مضمون تکنالوژی عمومی کیمیاوی ۲
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

.................

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

تکنالوژی عمومی کیمیاوی2

کود مضمون:

ICE-PGIE-0521
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تعداد کریدیت:

 3کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ICE-PGIE-0421

صنف:

سوم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
تکنالوژی عمومی کیمیاوی 1-یکی از مضامین تخصصی در رشته های تخصصی از جمله انجینیری صنایع موادغیر
عضوی میباشد .مفردات و محتویات این مضمون که شامل مفاهیم نقش تکنالوژی کیمیاوی در تحوا پیشرفت جامعه ،طبقه
بندی مواد  ،و غنی سازی کیمیاوی میباشد به حیث موضوعات پیشنیاز مضامین دیگر مانند مواد ساختمانی ،ترمودینامیک،
و مسایل وابسته به تجهیزات صنایع کیمیاوی میباشد.همجنان دانش تکنالوژی عمومی کیمیاوی با محصلین در رابطه به
شناخت بهتر مفاهیم مواد ساختمانی از قبیل سمنت ،گچ ،فوالد ،قیر ،قطران و غیره کمک می نماید.
اهداف آموزشی:


آموزش طبقه بندی مواد و غنی سازی کیمیاوی



آموزش کاندیکشن مسلسل



آموزش نرم ساختن آب



آموزش مشخصات مختصر گندآبهای صنعتی



آموزش منابع انرژی و استفاده معقول از انرژی وغیره

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛

کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی
مقدمه:
نقش تکنالوژی کیمیاوی درتوسعه اقتصاد ملی
قانونمندی های عمومی جریان عملیات کیمیاوی
278

بخش چهارم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف سوم رشته انجنیری صنایع نفت و گاز

فصل اول
مفاهیم عمومی
1-2

مفاهیم عمومی درتکنالوژی کیمیاوی

2-1نقش تکنالوژی کیمیاوی درتحول پیشرفت جوامع
3-1نقش مضمون تکنالوژی عمومی کیمیاوی در تربیه انجینران صنایع کیمیاوی
4-1جهات اصلی پیشرفت تکنالوژی کیمیاوی
 1-4-1ظرفیت تولیدی
 2-4-1شدت کار دستگاه
 3-4-1میکانیزیشن و اتوماتیزیشن دستگاه ها
 4-4-2تعویض عملیات وقفه ی و غیر وقفه ای
 5-1مسایل فصل اول
 6-1تمرینات فصل اول

فصل دوم
طبقه بندی مواد
 1-2طبقه بندی مواد اولیه
1-1-2جهات اساس حل پرابلم مواد خام
 2-1-2منابع اولیه ارزان
 2-2غنی ساختن مواد اولیه
1-2-2غنی سازی مواد جامد
aغربال کردن
bغنی سازی به روش گرادیمیتری ( جاذبوی )
cغنی ساختن الکترومقناطیسی
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dغنی ساختن الکترو ستاتیکی
eغنی سازی کیمیاوی
 2-2-2غلیظ سازی محلول ها
 aغنی سازی به طریقه فلوتیشن یاشناورسازی
bتبخیر دادن محلول
cمشبوع ساختن محلول توسط کمپننت مفید
dجدا سازی نا خالصی ها به شکل رسوب ویا رها کردن آنها در فاز ها ی گازی
eجداکردن نا خالصی ها توسط عملیه اکسترکشن
3-2-2غنی سازی مخلوط گازها
aکاندیکشن مسلسل
bتبخیر ویا تقطیر جز به جز مخلوط گازهای مایع شده
cابسوریشن ودی سوریشن
3-2استفاده معقول ازمواد اولیه
4-2آب و نقش آن درصنایع کیمیاوی
aموارد استفاده آب درصنایع کیمیاوی
bآب های طبیعی و طبقه بندی آنها
cشاخص های تعین کیفیت آب
dآماده ساختن صنعتی آب
eدورکردن مواد جامد معلق
fنرم ساختن آب
gخنثی نمون گازهای منحل در آب
5.2ضد عفونی کردن آب
6.2مشخصات مختصر گنداب های صنعتی
 1.6.2طریقه های تصفیه گنداب های صنعتی
 2.6.2پاک نمودن مرفوعات صنعتی گازی
280

بخش چهارم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف سوم رشته انجنیری صنایع نفت و گاز

7.2هوا درصنایع کیمیاوی
 8.2مسایل فصل دوم
فصل سوم
منابع انرژی
۳ـ۱ـ منابع انرژی
۳ـ -۲اهمیت منابع انرژی
-۳-۳استفاده معقول ازانرژی
 -۴-۳مسایل و تمرینات فصل سوم

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
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کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

زیستی و انکشاف پایداراین روند

موسسات صنعتی
 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط

چنان پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

محصوالت متنوع
3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید

غیر عضوی با در نطر داشت افتصادیت پروژه
 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف
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 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

نتایج متوقعه مضمون
شماره
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ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته
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طبقه بندی مواد و غنی

1

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

3

3

2

3

3

3

سازی کیمیاوی
2

کاندیکشن مسلسل

3

3

2

3

2

3

3

نرم ساختن آب

3

3

2

3

2

2

مشخصات مختصر گندآبهای
صنعتی

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

4

منابع انرژی و استفاده معقول

5

از انرژی
مجموع

2.6

3

3

2

2.2

2.4

2.53

اوسط عمومی
 =3اعظمی ترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

پالن درسی هفته وار مضمون

معلوما
اساسی

هفته

اول

رشته

مضمون

انجینری صنایع

تکنالوژی

کیمیاوی نفت

عمومی

وگاز

کیمیاوی2

موضوع

صنف

دیپارتمنت

انجنیری صنایع کیمیاوی
نفت وگاز

نتیجه متوقعه
آموزشی

سوم

فعالیت استاد

نقش تکنالوژی کیمیاوی درتوسعه اقتصاد

سمستر

اول

تعداد
کردیت

3

فعالیت

روش

محصل

تدریس

نوع مضمون

تخصصی

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

ملی
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قانون مندی های عمومی جریان عملیات
کیمیاوی
مفاهیم عمومی درتکنالوژی کیمیاوی
دوم

پرسش و پاسخ

نقش تکنالوژی کیمیاوی در تحول
پیشرفت جوامع

سوم
چهارم
پنجم

جهات اصلی پیشرفت تکنالوژی کیمیاوی

پرسش و پاسخ

ظرفیت تولیدی

پرسش و پاسخ

طبقه بندی مواد اولیه  ،منابع اولیه ارزان
غنی ساختن مواد اولیه ،غنی سازی مواد

پرسش و پاسخ

جامد ،غربال کردن
غلیظ سازی محلول ها

ششم

پرسش و پاسخ

غنی سازی به طریقه فلوتیشن یا
شناورسازی
تبخیر دادن محلول ها

هفتم

پرسش و پاسخ

مشبوع ساختن محلول توسط کمپننت
مفید

هشتم

جدا سازی نا خالصی ها به شکل رسوب

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

موضوع

دهم

یازدهم
دوازدهم

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

غنی سازی مخلوط گازها،

فعالیت

روش

محصل

تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

کاندیکشن مسلسل
ابسوربشن و دی سوربشن

پرسش و پاسخ

،استفاده معقول از مواد اولیه

پرسش و پاسخ

استفاده معقول از مواد اولیه
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آب و نقش آن در صنایع

سیزدهم

پرسش و پاسخ

کیمیاوی
ضد عفونی کردن آب

چهاردهم

پرسش و پاسخ

مشخصات مختصر گنداب های
صنعتی

پانزدهم

منابع انرژی ،اهمیت منابع انرژی

پرسش و پاسخ

شانزدهم

رهنمایی امتحان نهایی

پرسش و پاسخ

مفردات و پالن درسی هفته واز مضمون تعویض کتله
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحی:
دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی
انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

اسم مضمون:

عملیات تعویض کتله
ICE-PGIE -0527

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 3کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

سوم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
مضمون تعویض کتله از جمله مضامین تخصصی رشته انجنیر صنایع کیمیاوی نفت و گاز می باشد .در این مضمون
فراگیری اساسات نظری عملیات که در تمام ساحات انجنیری صنایع کیمیاوی بکار می رود صورت می گیرد همچنان در
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این مضمون اساسات عملیات تعویض کتله ،تقطیر و تصفیه  ،ابسربشن ،ادسربشن ،اکسترکشن ،خشک ساختن و طریقه
های آن تدریس می گردد.
اهداف آموزشی:


آموزش در مورد پروسه های تصفیه



آموزش در مورد عملیات شیره کشی



آموزش در موردعملیات خشک سازی



آموزش در مورد پروسه های مرطوب



آموزش در مورد عملیات تقطیر

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی
مقدمه
 - 1معلومات عمومی
 -2عملیه تصفیه
 -3ساختمان و طرز کار برج تصفیه
 -4ساختمان بشقاب ها
 -5بشقاب فروریختنی
 -6بیالنس مادی حرارتی برج تصفیه
 -7معادالت خطوط کار
 -8تعیین بشقاب های فرضی در برج
 -9محاسبه حرارتی برج تصفیه
 -10دریافت اندازه های اساسی برج تصفیه
 -11برج های تصفیه نسادی
 -12شیمای های تصفیه مخلوط های دو جزیی
 -13تصفیه اکسترکتیوی وایزوتروپی
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 -14جذب داخلی
 -15مفهوم اساسی جذب داخلی
 -16تعادل فاز ها
 -17بیالنس مادی ابسوربر
 -18جذب کننده های نسادی
 -19شیره کشی
 -20تعادل بین فاز ها در عملیات شیره کشی
 -21شیمای عملیات شیره کشی
 -22عملیات تصفیه
 -23انواع بشقاب ها
 -24آالت شیره کشی
 -25آالت شیره کشی نسادی
 -26آالت شیره کشی
 -27آالت شیره کشی نسادی
 -28عملیه خشک نمودن
 -29تعادل عملیه خشک نمودن
 -30خواص هوای مرطوب
مأخذ):(References
۱ــ زخاروف،عملیات و دستگاه های تکنالوژی کیمیاوی قسمت دوم عملیات حرارتی و تعویض کتله انستیتوت پولی
تخنیک کابل.
۲ــ عزیزوف ،غالم سرور صدیقی مسایل و تمرینات درمضمون عملیات ودستگاه های تکنالوژی کیمیاوی قسمت اول
انستیتوت پولی تخنیک کابل .
۳ــ عزیزوف ،غالم سرور صدیقی مسایل و تمرینات درمضمون عملیات ودستگاه های تکنالوژی کیمیاوی قسمت دوم
انستیتوت پولی تخنیک کابل .
۴ــ ریباچوک ٬نورمحمد زمانی ٬محاسبه دستگاه های تبخیری  ٬برج های تصفیه و ابسوربشنی انستیتوت پولی تخنیک
کابل.
۵ــ ریباچوک  .نورمحمد زمانی  ٬زخاروف کارهای البراتواری درمضمون عملیات و دستگاه های تکنالوژی کیمیاوی
انستیتوت پولی تخنیک کابل.

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری



حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.
محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.
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بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

انکشاف پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن درپروسه های
متنوع

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت

عضوی با در نطر داشت افتصادیت پروژه
 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

نمره

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف

نمره

نمره
نمره
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نمره
نمره

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

های مرطوب

4

آموزش در مورد پروسه

3

2

2

2

2

3

خشک سازی

3

3

3

3

3

2

آموزش در موردعملیات

3

شیره کشی
2

آموزش در مورد عملیات

3

2

2

2

2

3
های تصفیه

3

2

3

2

2

2
آموزش در مورد پروسه

1

نتایج متوقعه مضمون
شماره
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

بخش چهارم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف سوم رشته انجنیری صنایع نفت و گاز

5

آموزش در مورد عملیات
تقطیر
مجموع

3

2

3

3

2

2

3

2.2

2.6

2.4

2.2

2.4

اوسط عمومی
 =۲اشتراک متوسط

 =۳اعظمی ترین اشتراک

2.46
 =۱کمترین اشتراک

پالن درسی هفته وار مضمون
رشته
معلوما اساسی

انجینری صنایع
کیمیاوی

هفته

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

دیپارتمنت

مضمون

تعویض کتله

موضوع

انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت وگاز

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

معلومات عمومی

صنف

سمستر

دوم

سوم

فعالیت
محصل

تعداد
کردیت
3

روش تدریس

نوع مضمون

پوهنتول شمول

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

عملیه تصفیه
ساختمان و طرزکار برج تصفیه

پرسش و پاسخ

ساختمان بشقاب ها
بشقاب فروریختنی

پرسش و پاسخ

بیالنس مادی حرارتی برج تصفیه
معادالت خطوط کار

پرسش و پاسخ

تعین بشقاب های فرضی در بر ج
محاسبه حرارتی برج تصفیه ،دریافت

پرسش و پاسخ

اندازه های اساسی برج تصفیه
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برج های تصفیه نسادی،شیما های

ششم

تصفیه مخلوط های دو جزئی
تصفیه اکسترکتیوی و ایزوتروپی  ،جذب

هفتم

پرسش و پاسخ

داخلی

هشتم
نهم

پرسش و پاسخ

مفهوم اساسی جذب داخلی،تعادل فازها

پرسش و پاسخ

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

هفته

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم

موضوع

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

شیره کشی  ،تعادل بین فاز ها در

فعالیت

روش

محصل

تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

عملیات شیره کشی
شیمای عملیات شیره کشی،

پرسش و پاسخ

عملیات تصفیه
انواع بشقاب ها

پرسش و پاسخ

آالت شیره کشی
آالت شیره کشی نسادی

پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ

عملیه خشک نمودن
تعادل عملیه خشک نمودن ،

پرسش و پاسخ

خواص هوای مرطوب

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی
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مفردات و پالن درسی هفته واز مضمون کیمیای کلوئیدی ۲
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

................

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز
کیمیای کلوییدی 2 -

اسم مضمون:

ICE-PGIE-0528

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 4کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:
صنف:

سوم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
کیمیای کلوییدی 2-یکی از مضامین تخصصی در رشته های تخصصی از جمله انجینیری صنایع کیمیاوی غیر عضوی
میباشد .مفردات و محتویات این مضمون که شامل مفاهیم محلول ها ،سیستم ها ،کنیتیک کیمیاوی میباشد به حیث
موضوعات پیشنیاز مضامین دیگر مانند کیمیای عمومی کیمیای عضوی و کیمیای غیر عضوی میباشد.همجنان دانش کیمیا
با محصلین در رابطه به شناخت بهتر مفاهیم مواد ساختمانی از قبیل سمنت ،گچ ،فوالد ،قیر ،قطران انحاللیت مدود دو
مابع و سیستم های سه کمپننته کنیتیک کیمیاوی و غیره کمک می نماید از همین جهت این مضمون در نصاب درسی
صنف سوم سمستر پنجم درج است.
اهداف آموزشی:


آموزش محلول ها و سیستم ها



آموزش هدایت برقی محلول های الکتریلیتی
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آموزش تاثیر طبیعت مواد بر سرعت تعامل آنها



آموزش تصنیف تعامالت کیمیاوی



آموزش کنیتیک کیمیاوی و درجه حرارت غلیان مواد غبر مفر وغیره

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات مضمون
فصل چهارم
محلولها
 -1نقش محلولهای
1-1-4ساختمان ونظریات درباره محلول ها
2-1-4محلول ها جامد ،
3-1-4محلول های مایع ،
4-1-4محلول های گازات ،
2-4نظریات درباره محلول های غیرایدیال،
1-2-4محلول ها حقیقی قانون اول گیپس کانووالوف
2-2-4قانون دوم گیپس کانووالوف
3-4درجه حرارت غلیان محلول های مواد غیرمفرطریقه ابیولوسکوپیک.
4-4تاثیر فشار بر انحاللیت گازات درمایعات.
5-4تاثیر درجه حرارت بر انحاللیت مواد جامد درمایعات تاثیر فشار بر انحاللیت مواد جامد در مایعات.
6-4پایین آمدن درجه حرارت انجماد محلول های طریقه کریوسکوپیک.
7-4تحقیق خواص وساختمان مواد کیمیاوی توسط میتود فزیکروشیمی
1-7-4تحلیل حرارتی
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2-7-4میتود مشاهدوی
8-4حل مسایل

فصل پنجم
سیستم ها
1-5دیاگرام حالت سیستم های دوکمپونینته متراکم
1-1-5دیاگرام حالت سیستم هایکه کمپوننت های آن درحالت مایع بهر نسبت بین هم حل ولی درحالت جامد
کرستال های جداگانه را تشکیل میدهد
2-1-5مخلوط های غیرایزومورف که کمپوننت های آن بین هم مرکبات کیمیاوی را تشکیل میدهد.
3-1-5دیاگرام حالت سیستم ها که کمپوننت ها آن درحالت مایع به هرنسبت بین هم حل ودر حالت جامد
انحاللیت آنها بین هم محدود میباشد.
2-5انحاللیت محدود دومایع وسیستم های سه کمپوننته.
 3-5ضریب مواد ماده منحله بین دو مایع غیر واکسترکشن مواد منحل ازمحلول ها.
4-5محلول ها الکترولیتی والکتروکیمیا،فعالیت وضریب فعالیت الکترولیت ها.
6-5تعیین ضریب فعالیت ماده منحله توسط میتود مستقیم وغیرمستقیم .
7-5هدایت برقی محلول های الکترولیتی ،
8-5هدایت برقی مخصوص محلول های الکترولیت سرعت حرکت آیون ها وعدد انتقال کاندومتری.
9-5ساختمان ها طبقه برقی دوگانه وبوجود آمدن پوتنسیل
10-5ترمودینامیک حجره های الکترکیمیاوی
 11-5ارتباط قوه محرکه حجره های الکتروکیمیاوی با درجه حرارت
12-5حل مسایل
قصل ششم
کنتیک کیمیاوی
1-6کنتیک کیمیاوی
 1-1-6تاثیر طبیعت مواد برسرعت تعامل آنها
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2-1-6حالت تعامل کننده،تاثیر غلظت بر سرعت تعامالت کیمیاوی.
3-1-6معادله سرعت تعامل کیمیاوی
2-6تصنیف کنتیکی تعامالت کیمیاوی
1-2-6تصنیف تعامالت کیمیاوی بر اساس درجه تعامل
3-6کنتیک معادالت غیر رجعی ،تعامالت غیررجعی درجه اول.
4-6درجه قیمت ثابت سرعت تعامالت درجه اول،درجه دوم ،تعامالت غیررجعی درجه N
5-6تاثیر حرارت بر سرعت تعامالت کیمیاوی
1-5-6انرژی فعال ساختن
 2-5-6مفهوم فزیکی انرژی فعال ساختن تعامالت کیمیاوی.
6-6میخانیک تعامالت کیمیاوی یک مالیکولی نظر به حالت انتقالی
7-6خصوصیات تعامالت کیمیاوی در محلول ها
8-6تعامالت زنجیری وتعامالت فوتو کیمیاوی  ،تعامالت زنجیری توسعه یابنده.
9-6تاثیر کتالیست برسرعت تعامالت کیمیاوی
1-9-6تعامالت کتالستی متجانس
2-9-6تعامالت کتالستی غیر متجانس
10-6حل مسایل

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
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امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.

پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی) 20%
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر
100%

مجموع
جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته
لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از

پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن

نظر داشت معیارهای بین المللی

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با در

سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری

داشت افتصادیت پروژه

آموزش انحاللیت محدود دو مایع و

وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف غیر عضوی با در نطر

2

آموزش محلول ها وسیستم ها

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

3

3

2

2

3

3

3

3

2

2

3

3

سیستم های سه کمپوننته
3

تاثیر طبیعت مواد بر سرعت تعامل
آنها

3

2

3

2

2

3

4

تصنیف تعامالت کیمیاوی بر اساس
درجه تعامل

3

2

3

2

2

2
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شماره
1

نتایج متوقعه مضمون
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5

تاثیر حرارت بر سرعت تعامالت

2

3

2

2

2

2

کیمیاوی
مجموع

2.4

3

2.4

2.4

2

2.6

2.46

اوسط عمومی
 =3اعظمی ترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط  =1کمترین اشتراک

پالن درسی هفته وار مضمون
رشته
معلوما اساسی

انجینری صنایع
کیمیاوی نفت
وگاز

هفته

اول

مضمون
کیمیای
کلوییدی2

موضوع

صنف

دیپارتمنت

سمستر

تعداد کردیت

نوع مضمون

انجنیری صنایع
سوم

کیمیاوی نفت

اول

4

تخصصی

وگاز

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

نقش محلول ها

فعالیت محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

ساختمان و نظریات درباره محلولها
محلول های جامد

دوم

پرسش و پاسخ

محلول های مایع
محلول های گازات

سوم
چهارم

پنجم

ششم

هفتم
هشتم

پرسش و پاسخ

نظریات درباره محلول های غیرایدیال
درجه حرارت غلیان محلول های مواد

پرسش و پاسخ

غیر مفر طریقه ابیولوسکوپیک
تاثیر فشار برانحاللیت گازات

پرسش و پاسخ

درمایعات
پایین آمدن درجه حرارت انجماد

پرسش و پاسخ

محلول های کریوسکوپیک
تحلیل حرارتی

پرسش و پاسخ

میتود مشاهدوی

پرسش و پاسخ

حل مسایل
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نهم

امتحان وسط سمستر

هفته

دهم

یازدهم

پرسش و پاسخ

موضوع

نتیجه متوقعه
آموزشی

انحاللیت محدود دو مایع و سیستم

فعالیت استاد

فعالیت

روش

محصل

تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

های سه کمپوننته
ساختمان ها طبقه برقی دوگانه و

پرسش و پاسخ

بوجود آمدن پوتنسیل
کنتیک کیمیاوی

دوازدهم

پرسش و پاسخ

تاثیر طبیعت مواد بر سرعت تعامل
آنها

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم
شانزدهم

معادله سرعت تعامل کیمیاوی ،

پرسش و پاسخ

تصنیف کنتیکی تعامالت کیمیاوی
تصنیف کنتیکی تعامالت کیمیاوی

پرسش و پاسخ

انرژی فعال ساختن
تعامالت کتلستی متجانس ،حل

پرسش و پاسخ

مسایل

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون کیمیای نفت
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

................

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

اسم مضمون:

کیمیای نفت

کود مضمون:

ICE-PGIE-0529

تعداد کریدیت:

 2کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:
صنف:

سوم

سمستر:

اول

شرح مختصر
مضمون کیمیای نفت یکی از مضامین اختصاصی رشته بوده که با تدریس این مضمون میتوان معلومات الزم را
برای دانستن خصوصیات فزیکی کیمیای نفت ،ترکیب و فرکشن های نفتی کسب کرد.

اهـــــداف آموزشی:


آموزش مضمون کیمیای نفت برای انجینران صنایع کیمیاوی نفت و گاز



آموزش تیوری منشای پیدایش نفت



آموزش ترکیب کیمیاوی نفت



آموزش خواص فزیکی و کیمیاوی نفت

 آموزش ترکیب فرکشنی ،منرالی
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شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی
فصل اول
 -1مقدمه
 -2تشکیل نفت
تیوری تشکیل نفت از مواد معدنی
تیوری تشکیل نفت از مواد آلی
 -3ذخایر نفتی
 -4برخی از ویژه گی های معادن های نفتی
تخلخل
نفوذ پزیری
درجه اشباعیت
 -5طبه بندی
 -6ماهیت مواد خام
 -7مواد تشکیل دهنده نفت خام
هایدروکاربن ها
مرکبات اکسیجندار
مرکبات سلفردار
مرکبات نایتروجندار
مشتقات فلزی
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 -8ذخیره سازی وحمل ونقل نفت خام وسایر فرآورده های نفتی
فصل دوم
 -1ویژگی ها و آزمایش های استاندرد شده
فاکتورحجمی تشکیل
کثافت
انحاللیت
لزجیت
ضریب قابلیت تراک پزیری در حالت ایزوترم
عبور مایع درسیستم چرخشی و انتوری
قابلیت نفوذ
ایملشن
جذب سطحی
خواص نوری ( رنگ  ،فلویورسانس – اندیس رفراکسیون – قدرت چرخانندگی نور)
خواص حرارتی
حرارت ویژه
نقطه کدری – نقطه شبنم
نقطه جوش
حرارت نهان تبخیر
قدرت حرارتی
اشتعال – احتراق
تشخیص وتعیین مقدار سلفر
خواص الکتریکی ( هدایت – ثابت دی الکتریک )
 -2بحث های فزیکی مربوط به طبیعت کیمیاوی
P.O.N.A
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اندیکس ارتباط ()C.I
ثابت ارتباطی ()CGC
بحث های مخصوص وساده
بحث های پیجیده تر
 -3خواص کیمیاوی
اثرحرارت وفشار
اثر المونیم ترای کلوراید
پولمیزایزیشن
اکسیدیشن
هایدروجنیشن
اثر اسید های هلوجندار
اثر سلفوریک اسید
اثر نایتریک اسید
اثر سلفر
اثرانیدرید سولفورو( سلفرترای اکساید)
اثر پلمبیت سودیم
فصل سوم
تولید وتصفیه برش های نفتی
 -1مقدمه
 -2عاری نمودن نفت خام از آب
جدا نمود نظر به اختالف کثافت
سنترفیوژکردن
صاف کردن
تبخیر
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استفاده از یک میدان الکتریکی
 -3معلومات درباره تعادل مایع – بخار
تعیین حالت تعادل بین دوفاز بطریق تجربی
تعیین نقط تشکیل حباب
تعیین نقطه شبنم
 -4تجزیه وتحلیل مواد نفتی از نظر تقطیر
 -5فرایند های جدا سازی
واحد انتقال سیاالت
واحد انتقال حرارت
واحد تقطیر
واحد جذب
واحد جذب سطحی
واحد صافی
واحد تبلور
واحد استخراج
 -6واحد های تولید یا دستگاه تقطیر
تراکم جزیی
تقطیر جزیی (طریقه منقطع یا غیرمداوم – روش مداوم )
تقطیر موادخام باستون
تقطیردوستونه
تقطیردرخأل(تقطیر درخأل به کمک تزریق بخار آب)
 -7تصفیه
تصفیه فرکشن های سبک
تصفیه موادسفید
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(الف – ترتمان با سلفوریک اسید  ،ب – ترتمان با سودیم  ،ج -تصفیه کروزن به وسیله اانیدرید سولفورو "
روش الینو "  ،د – روش های مالیم کردن شامل  " :روش سلوتیزر – روش دکتر – روش هایپو کلوراید –
روش کلورو کوییوریک – روش تصفیه کاتالیتیکی  ،ه -رنگ بری وبی بو کردن نفت )
تصفیه روغن های گریس کاری ( الف – تصفیه  ،ب – بی بوکردن  ،بی رنگ نمودن)
 -8درجه بندی محصوالت
 -9کنترول مواد خام حاصله وتنظیم کار دستگاه ها
 -10بهره وری بیشتر بوسیله کنترول کامپیوتری
فصل چهارم
بحث درباره بیالن مواد وبرخی از ویژگی های مربوط به تقطیر
 -1مقدمه
 -2یادآوری ها
 -3سوتیراژها
الف – سوتیراژگازوییل
ب – سوتیراژ کروژن
ج – سوتیراژ بنزین سنگین
د – باالی ستون(بیالن حرارتی متراکم کننده واقع شده درسر ستون – کنترول درجه حرارت درباالی ستون )
ه – بیالن حرارتی در کودره
 -4کیفیت فرکشن ها
 -5اثر چرخه رفلومیانی
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فصل پنجم
روشها مربوط به تغییر وتبدیل فرکشن های مختلف نفتی
 -1مقدمه
 -2یاد آوری تیوری مربوط به تغییر وتبدیالت کیمیاوی
(ترمودینامیک راکسیون ها – پتانسیل کیمیاوی – دسته بندی سیستم های کیمیاوی – پارامترهای موثر بر
روی سرعت راکسیون ها انواع کتلیست ها )
 -3طرق کیمیاوی مربوط به تغییر وتبدیالت مواد نفتی
 -1.3کراکینگ
الف – کراکینگ حرارتی
مقدمه
میکانیزم در کراکینگ حرارتی
روش ها کراکاژ حرارتی (کاهش لزوجیت – کک سازی – کراکینگ تحت فشار بخار آب )
ب – کراکینگ کاتالیتیکی
ج – هایدرو کراکینگ
 -2.3روش های رفورمینگ
 -3.3روش های سینتیزی
الف – دی هایدروجنیشن
ب – الکایلیشن
میکانیزم
سی نتیک (اثر کتلیست درسرعت واکنش – نسبت ایزوبیوتان بر اولفین – زمان واکنش – درجه حرارت
واکنش )
ویژگی های عمومی در روش های صنعتی
روش های صنعتی (روش کلوک – روش ) U.O.P
واکنش های اختصاصی
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ج – پولی میرایزیشن
ویژگی های ترمودینامیکی
میکانیزم
اطالعاتی راجع به سی نتیک (محل وقوع واکنش – کتلیست – زهرهای کتلیست – اثر شرایط عمل )
تهیه شارژ ( جدایی گازها – سلفرزدایی )
روش های صنعتی
(روش هایی که درآن ها از فاسفوریک اسید جامد به عنوان کتلیست استفاده میگردد -روش  C.R.Cبا
فاسفوریک اسید مایع – روش پولی میرایزیشن با استفاده از کتلیست پیروفسفات مس  +ذغال حیوانی – روش
های عملی با استفاده از سلفوریک اسید به عنوان کتلیست )
د – ایزومیرایزیشن
مقدمه
ویژگی های ترمودینامیکی
میکانیزم
کتلیست ( کتلیست های مایع – کتلیست های هایدروجنیشن با بستراسید )
ویژگی های عمومی روش های صنعتی
روش های صنعتی
( دسته اول  :روش ها درفاز مایع با کتلیست المونیم کلوراید «روش ایزومات  ،روش شل  ،روش ایزومیرایزیشن
در حرارت پایین »  -دسته دوم  :روش ها درفاز بخار با کتلیست هایدروجنیشن روی بستر اسید « روش پنکس
 ،روش پتافینینگ  ،روش ایزومیرات »)
ه – اروماتیزیشن
روش هایدروفورمینگ
روش کاتارول

306

بخش چهارم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف سوم رشته انجنیری صنایع نفت و گاز

فصل ششم
فرکشن های انرژی زا
 -1مقدمه
 -2گاز های مایع شده
 -3سوخت برای موتور های انفجاری
فراریت
(الف – تقطیر به روش استاندر شده  ، A.S.T.Mب – فشار بخار رد)
عدد اکتان
( الف – اندازه گیری عدد اکتان  ،ب –اثر طبیعت کیمیاوی کربوران ها بر عدد اکتان  ،ج -نحوه افزایش عدد
اکتان )
مواد افزودنی
( -1انتی اکسیدانت ها -2 ،نافعال کننده های فلزی -3 ،باز دارنده های مواد خورنده ویا ترکیبات ضد
فرسودگی  -4 ،مواد افزودنی ضد انجماد  -5 ،مواد افزودنی تغییر دهنده دردها  -6 ،مواد افزودنی چند
عاملی  -7 ،مواد چرب کننده سرسیلندر  -8 ،مواد رنگی  -9 ،مواد افزودنی باکتریسیدی  -10 ،مواد
افزودنی جهت اجتناب از شارژ های الکتروستاتیکی )
سایر ویژگی ها
(الف – پایداری در برابر اکسیداسیون  ،ب -ترکیبات صمغی  ،ج -سلفر)
تهیه کربوران
 -4بنزین های هواپیمایی
(نوع ونحوه بهبود – تقطیر – فشار بخار رد – نقطه انجماد – اندیکس پرفرمانس)
 -5نفت المپا
 -6کربوراکتورها
(تقطیر – دانسیته – فشار بخار رد – نسبت درصد اروماتیک ها – نقطه انجماد – نسبت در آب – خطر انفجار)
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 -7نفت گاز
 -8نفت کوره
 -9گاز طبیعی
فصل هفتم
فرکشن های نا انرژی زا
 -1روغن های چرب کننده
مقدمه
تهیه روغن ها
عاری کردن روغن ها از ترکیبات اسفالتی وپارافین ها
توزیع هایدروکاربورها وانواع روغن پایه
برخی از ویژگی های روغن چرب کننده
(  -1تشخیص مرغوبیت یا نوع روغن  -2 ،لزوجیت  -3 ،نقطه اشتعال )
مواد افزودنی به روغن ها
( مواد پایین آورنده نقطه ریزش – مواضد اکسیدان – مواد پخش کننده و پاک کننده – مواد ضد کف – مواد
باالبرنده اندیکس لزوجیت)
درجه بندی وانواع روغن موتور
 -2استخراج ترکیبات آسفالتی وتهیه قیرها
مقدمه
استخراج به کمک پروپان
روش ساخت قیرهای پایه
قیرهای صنعتی
قیربرای ساخت راهها
 -3موم های نفتی
مقدمه
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روش های تهیه
(الف – روش های قدیمی  ،ب -جدایی به کمک حالل های سلکتیو ،ج -سایر روش ها «استخراج به کمک
پروپان – استخراج به وسیله حالل های کلره)
 -4وازلین یا گریس معدن
 -5قطران

فصل هشتم
موارد استعمال برخی از فرکش های نفتی
 -1شیرین کردن آب دریا
 -2سوخت
(بنزین – کروزن – گازوییل – مازوت یا نفت کوره)
 -3روشنایی (کروزن – پارافین )
 -4حالل (وایت اسپیریت )
 -5روان کاری
روغن های چرب کننده
 -5.1روغن دوک
 -5.2روغن ماشین های یخ سازی
 -5.3روغن ماشین های سبک
 -5.4روغن برای ماشین های سنگین
 -5.5روغن تیره برای لکوموتیو وواگن های راه آهن
 -5.6روغن برای سیلندر های ماشین بخار
 -5.7روغن برای توربین ها
 -5.8روغن برای موتور های انفجاری
 -5.9روغن برای موتور های که دایما با آب درتماس است
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 -5.10روغن دنده
گریس ها
( آزمایش های فزیکی مربوط به گریس – آزمایش های کیمیاوی مربوط به گریس )
 -6آسفالت وقیراندودی
 -7موارد استعمال الکتروتکنیکی
 -8موارد استعمال دارویی
(نفت خام – وازلین – رغن وازلین -پارافین – گلیسرین)
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد
مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از

پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -4چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن

311

نظر داشت معیارهای بین المللی

پالن درسی هفته وار مضمون

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با در

اوسط عمومی

سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

2.5

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

 =3اعظمی ترین اشتراک

3

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4
5

مجموع

3

2

2

2

3

2
4

آموزش ترکیب فرکشنی ،منرالی

3

2

3

3

3

3

نفت

در نطر داشت افتصادیت پروژه

نمره

نمره

نمره

وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف فرآورده های نفتی با

2

آموزش تیوری منشای پیدایش نفت

3

2

2

3

2

3

3

آموزش ترکیب کیمیاوی نفت

3

3

2

2

2

2

انجینران صنایع کیمیاوی نفت و گاز

نمره

نمره

نمره

آموزش مضمون کیمیای نفت برای

آموزش خواص فزیکی و کیمیاوی

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد خام

3

3

3

2

2

2
1

نتیج متوقعه مضمون

شماره
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته
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رشته
معلوما اساسی

مضمون

انجینری صنایع
کیمیاوی

هفته

دیپارتمنت

کیمیای نفت

موضوع

انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت وگاز

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

سمستر

صنف

اول

سوم

فعالیت
محصل

تعداد
کردیت
2

روش تدریس

مقدمه ،تشکیل ،تیوری تشکیل نفت از

اول

برخی از ویژگی های معادن های نفتی

طبقه بندی  ،ماهیت موادخام ،مواد

پرسش و پاسخ

تشکیل دهنده نفت خام

چهارم

پنجم

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

تخلخل،نفوذ پذیری ،درجه اشباعیت

سوم

تخصصی

پرسش و پاسخ

مواد معدنی ،ذخایر نفتی

دوم

نوع مضمون

ویژه گی ها و آزمایش های استاندر

پرسش و پاسخ

دشده،کثافت،انحاللیت
حرارت ویژه،نقطه کدری ،نقطه

پرسش و پاسخ

شبنم،نقطه جوش ،حرارت نهان تبخیر
بحث های فزیکی مربوط به طبیعت

ششم

پرسش و پاسخ

کیمیاوی
بحث های مخصوص و ساده

هفتم
هشتم
نهم

پرسش و پاسخ

خواص کیمیاوی ،اثر حرارت و فشار
تولید وتصفیه برش های نفتی  ،عای

پرسش و پاسخ

نمودن نفت خام از آب
امتحان وسط سمستر

هفته

پرسش و پاسخ

موضوع

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد
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فعالیت

روش

محصل

تدریس

ارزیابی روزمره
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معلومات عمومی در باره میدان
دهم

پرسش و پاسخ

الکتریکی ،معلومات د رباره تعادل
مایع-بخار

یازدهم

دوازدهم

تجزیه و تحلیل مواد نفتی از نظر

پرسش و پاسخ

تقطیر
فرایند های جدا سازی ،واحد

پرسش و پاسخ

های تولید یا دستگاه تقطیر
تصفیه  ،درجه بندی محصوالت

سیزدهم

پرسش و پاسخ

کنترول مواد خام حاصله و تنظیم
کار دستگاه ها
بحث درباره بیالنس مواد و برخی

چهاردهم

از ویژگی های مربوط به تقطیر،

پرسش و پاسخ

کیفیت فرکشن ها ،اثر چرخه
رفلومیانی
روشها مربوط به تغییر و تبدیل

پانزدهم

فرکشن های مختلف

پرسش و پاسخ

نفتی،فرکشن های انرژی زا ،سایر
ویژه گی ها

شانزدهم

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون کیمیای عضوی ()۳
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لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

................

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

اسم مضمون:

کیمیای عضوی()3

کود مضمون:

ICE-PGIE -516

تعداد کریدیت:

 2کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:
صنف:

سوم

سمستر:

اول

شرح مختصر
کیمیای عضوی یکی از مضامین تخصصی رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز بوده که مرکبات عضوی نایتروجن
دار و مشتقات عضوی فلز دار،تیزاب های عضوی ،هایدروکسی اسید ها  ،کاربو هایدرید ها ،پروتین ها و غیره را مورد مطالعه
قرار میدهد.
اهـــــداف آموزشی:


آموزش در مورد مشتقات نایتروجندار عضوی



آموزش در مورد مرکبات فلز دار عضوی



آموزش در مورد تیزاب های شحمی



آموزش در مورد کاربو هایدرید ها



آموزش در موردامینو اسید ها

شیوه های تدریس و آموزش
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روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛

کارهای گروهی و ارائه آن

مفردات درسی
فصل نهم
مرکبات عضوی فلزدار
مرکبات عضوی فلزدار ساده و نامگذاری آنها
مرکبات عضوی فلزدار فاسفورس
طروق استحصال مرکبات عضوی فلزدار
پیوست های سلیکان )(Si
مرکبات عضوی فلزداریکه گروپهای  OHو  NH2داشته باشند.
خواص کیمیاوی مرکبات عضوی فلزدار سلیکان )(Si
فصل دهم
کاربوکسیلیک اسید٬اسیدهای عضوی یا اسید های شحمی
مونو کاربوکسیلیک اسید ودای کاربوکسیلیک اسید مشبوع
تیزاب های عضوی غیرمشبوع یک اساسه ودو اساسه
طروق استحصال تیزاب های غیر مشبوع و خواص فیزیکی ــ کیمیاوی عضوی
تیزاب های عضوی اروماتیکی

فصل یازدهم
هایدروکسی اسیدها
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نام گزاری هایدروکسی اسید ها و طروق استحصال آنها
خواص فیزیکی هایدروکسی اسید های عضوی و ایزومیرهای نوری آنها
خواص کیمیاوی هایدروکسی اسید های عضوی
فصل دوازده هم
مرکبات عضوی نایتروجن دار
امین ها و نام گزاری آنها
طروق استحصال امین های الیفاتیکی
خواص فزیکی – کیمیاوی امین های الیفاتیکی و موار استعمال آنها
دای امین ها  ٬نام گزاری و طروق استحصال آنها
نیترو پیوست ها  ٬ساختمان مالیکولی و طروق استحصال نیتروپیوست ها
خواص فزیکی کیمیاوی نیتروپیوست ها
امینو اسید ها و پروتین ها
امینو اسید های اروماتیکی و طروق استحصال امینو اسید ها
پیپتید ها ) (Peptides
نیتریل ها ) (R-CNو طروق استحصال آنها

فصل سیزده هم
کاربوهایدرید ها Cn(H2O)n
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کاربوهایدریت های مونو سکراید و نام گزاری آنها
ساختمان مونوسکراید ها
طروق استحصال مونوسکرایدها
خواص فزیکی – کیمیاوی
پولی سکرایدها یعنی دای سکرایدها )(C13H22O11
پولیسکراید های شکری ( مالتوز  ٬سیلوبوز  ٬الکتوز  ٬سخاروز  ٬ترای گولوز )
پولی سکراید های غیر شکری ( کراخمال و سولوز
ادامه مفردات مضمون(تکنالوژی تولید تیزابهای منرالی ) دارای کود ()ICE-PGIE-516
کارهای البراتواری (: )Laboratory works
 -1استحصال اولفین ها توسط طرق مختلف .
 -2استحصال استلین.
 -3تعین خواص هایدروکاربن های اورماتیک
 -4تعین خواص سلسله استلین
مأخذ:
 -1شریفی .محمدانور ( کیمیای عضوی  )1سال 1396
 -2روکی .نفیسه ( لکچر نوت ها کیمیای عضوی ) پولی تخنیک کابل
3- Lubert Stryer (1995).Biochemistry fourth Edition, Stanford University USA.pp

4- Arun Bahl and B.S.Bahl. Panjab university , India
5- Chang,Raymond (2002) Chemistry . New york . Mc Grow- Hill Companies
press , lnc
5- Chang,Raymond(2005)Chemistry.New York.Me Grow- Hill Companies
press , lnc
6 - Chang,Raymond(2010)Chemistry.New York.Me Grow- Hill Companies
press , lnc
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7 – Mir Mascova(1984) Organic Chemistry
نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی) 20%
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از

پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -4چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن

نظر داشت معیارهای بین المللی
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3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با در

پالن درسی هفته وار مضمون

سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

اوسط عمومی

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری

2.46

در نطر داشت افتصادیت پروژه

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

 =3اعظمی ترین اشتراک

3

2.4

2.4

2

2.4

2.6
5

مجموع

3

2

2

2

2

2

آموزش ترکیب فرکشنی ،منرالی

3

2

3

2

2

2
4

3

2

3

2

2

3
3

نفت

3

3

2

2

3

آموزش ترکیب کیمیاوی نفت

3

برای انجینران صنایع کیمیاوی

3
2

2
1

نفت

2

3

وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف فرآورده های نفتی با

آموزش مضمون کیمیای نفت

نفت و گاز

آموزش تیوری منشای پیدایش

آموزش خواص فزیکی و کیمیاوی

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد خام

نمره

نمره

نمره

3
3

نمره

نمره

نمره
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معلوما اساسی

رشته

مضمون

دیپارتمنت

انجینری صنایع

کیمیای

انجنیری صنایع

کیمیاوی

عضوی3

کیمیاوی نفت وگاز

هفته

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

موضوع

آموزشی

سوم

فعالیت استاد

اول

کردیت
2

تخصصی

فعالیت

روش

ارزیابی

محصل

تدریس

روزمره
پرسش و

مرکبات عضوی فلز دار  ،مرکبات عضوی فلز دار ساده و
نامگذاری آنها

پاسخ
پرسش و

مرکبات عضوی فاسفورس دار،طروق استحصال مرکبات
عضوی فلزدار

پاسخ
پرسش و

پیوست های سلیکان
مرکبات عضوی فلز داریکه گروپ های  OHداشته باشد

پاسخ
پرسش و

خواص کیمیاوی مرکبات عضوی فلزدار سلیکان
کاربوسکلیک اسید های عضوی یا اسید های شحمی

پاسخ
پرسش و

مونوکاربوسکلیک اسید و دای کاربوسکلیک اسید
مشبوع

پاسخ
پرسش و

ششم

مرکبات عضوی فلز دار فاسفورس

هفتم

تیزاب های عضوی غیر مشبوع یک اساسه ودو اساسه

هشتم

طروق استحصال تیزاب های عضوی

نهم

نتیجه متوقعه

صنف

سمستر

تعداد

نوع مضمون

پاسخ
پرسش و
پاسخ
پرسش و
پاسخ
پرسش و
امتحان وسط سمستر

پاسخ
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هفته

دهم

یازدهم

دوازدهم

موضوع

نتیجه متوقعه

فعالیت

آموزشی

استاد

فعالیت محصل

خواص فزیکی کیمیاوی ،تیزاب های عضوی

پاسخ

اروماتیکی

پرسش و

هایدروکسی اسید ها ،نامگذاری هایدروکسی

پاسخ

اسیدها و طروق استحصال آنها

پرسش و

خواص فزیکی هایدروکسی اسید های عضوی

پاسخ

و ایزومیر های نوری

پرسش و

عضوی ،مرکبات عضوی نایتروحن دار ،امین

پاسخ

ها و نامگذاری آنها
طروق استحصال امین های الیفاتیکی،
چهاردهم

پرسش و

خواص فزیکی و کیمیاوی امین های

پاسخ

الیفاتیکی
پانزدهم

شانزدهم

روزمره
پرسش و

خواص کیمیاوی هایدروکسی اسید های
سیزدهم

روش تدریس

ارزیابی

پرسش و

کاربوهایدرید ها،و نامکذرای آنها  ،ساختمان

پاسخ

مونوسکراید ها  ،طروق استحصال آنها

پرسش و

رهنمایی امتحان نهایی

پاسخ

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون حفاظت محیط زیست
لیسانس

مقطع تحصیلی:
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پوهنتون:
پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

حفاظت محیط زیست
ICE-PGIE -0531

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 1کریدیت

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

سوم

سمستر:

اول

شرح مختصر
مضمون حفاظت محیط زیست یک مضمون پ.هنتون شمول بوده که محصالن در مورد مسایل حفاظتی محیط
زیست آشنایی کامل کسب نموده وبا ایجاد روابط نزدیک بین انجنیران صنایع کیمیاوی  ،مراکز تحقیقاتی  ،مراکز حفاظت
محیط زیست وکارشناسان وپرسونل ای مراکز در راستای اهداف اصلی خود در محیطی سالم وپاک وعاری از آلودگی تالش
وکوشش نمایند.
اهداف آموزشی:


آموزش درمورد روابط انسان وطبیعت



آموزش حفاظت گاه ها و کنترول وکاهش آلودگی



آموزش آلودگی هوا



آموزش آلودگی آب



آموزش آلودگی خاک

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
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ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی
مقدمه
فصل اول
محیط زیست
-1.1

تعریف محیط زیست

-1.2

تقسیم بندی محیط (محیط طبیعی ومحیط مصنوعی )

فصل دوم
ایکوسیستم
 -2.1معرفی ایکوسیستم
 -2.2خصوصیات ایکوسیستم
 -2.3اجزایی ایکوسیستم (بخش حیه وغیر حیه)
 -2.4ساختار فزیکی ایکوسیستم
 -2.5عوامل موثر در رشد ایکوسیستم
 -2.6انواع ایکوسیستم از نظر ناقص یا کامل بودن دوران مواد
فصل سوم
آلودگی محیط زیست
 -3.1کیمیاو محیط زیست
 -3.2آلودگی محیط زیست
 -3.3آلودگی محیط زیست والیه ازون
 -3.4اثر گازات گلخانه ای
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فصل چهارم
صنایع کیمیاوی وآلوگی محیط زیست
 -4.1سروصدا وآلودگی محیط زیست
 -4.2مواد کیمیاوی مرتبط به الیه ازون
 -4.3استفاده از علم بیو تکنالوژیکی در صنایع کیمیاوی
 -4.4استفاده از تکنالوژی جدید در صنایع کیمیاوی

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی) 20%
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع

انکشاف پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن

در نظر داشت معیارهای بین المللی

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن درپروسه های تولیدی با

سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

کیمیاوی

زیست

کیمیاوی نفت وگاز

سوم

دوم

شمول

انجینری صنایع

حفاظت محیط

انجنیری صنایع

نطر داشت افتصادیت پروژه
 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری
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پوهنتول

رشته

مضمون

دیپارتمنت

صنف

سمستر

1

نوع مضمون

تعداد

خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف عضوی با در

4

کردیت

معلوما اساسی

3

2.4

2.6

2.6

2.6

2.6
مجموع

3

3

3

3

3

3
آموزش آلودگی خاک

3

2

2

2

3

2
3

آموزش آلودگی آب

3

3

3

3

3

3
آموزش آلودگی هوا

3

2

3

3

2

3
2

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد

1

وکاهش آلودگی

2
وطبیعت

نمره

2
3

نمره

2
2

نمره
نمره

2

نمره

نمره
آموزش درمورد روابط انسان

آموزش حفاظت گاه ها و کنترول

اوسطعمومی
2.63
 =۳اعظمی ترین اشتراک  =۲اشتراک متوسط  =۱کمترین اشتراک

پالن درسی هفته وار مضمون
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موضوع

هفته

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت
محصل

روش تدریس

تعریف محیط زیست

اول

پرسش و پاسخ

تقسیم بندی محیط زیست

دوم

پرسش و پاسخ

ایکوسیستم  ،معرفی وخصوصیات

سوم

پرسش و پاسخ

ایکوسیستم
اجزای ایکو سیستم  ،ساختار فزیکی ایکو

چهارم

پرسش و پاسخ

سیستم

پنجم

عوامل موثر در رشد ایکوسیستم

پرسش و پاسخ

انواع ایکوسیستم از نظر ناقص یاکامل بودن

ششم

پرسش و پاسخ

دوران مواد
آلوده گی محیط زیست

هفتم

پرسش و پاسخ

آلود کنندههای کیمیاوی محیط زیست

هشتم

پرسش و پاسخ

امتحان وسط سمستر

نهم

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

نتیجه متوقعه

هفته

موضوع

دهم

آلودگی محیط زیست و الیه اوزون

پرسش و پاسخ

یازدهم

اثر گازات گلخانه ای

پرسش و پاسخ

دوازدهم

آموزشی

صنایع کیمیاوی و آلودگی محیط

فعالیت استاد

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

زیست

سیزدهم

سرو صدا و الودگی محیط زیست

پرسش و پاسخ

چهاردهم

مواد کیمیاوی مرتبط به الیه اوزون

پرسش و پاسخ
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استفاده از تکنالوژی جدید درصنایع
پانزدهم

پرسش و پاسخ

کیمیاوی نفت و گا
از

شانزدهم

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی

پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی
رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز
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مفردات وپالن درسی هفته وار مضامین

صنف سوم  -سمستر دوم

مفردات و پالن درسی هفته وارمضمون ثقافت اسالمی()۶
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنځی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

ثقافت اسالمی( 6-نظام اقتصادی اسالم)

کود مضمون:

ICE-PGIE- O601

تعداد کریدیت:

 1کریدیت

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول
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پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

سوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
اقتصاد به عنوان شاهرگ حیات بشری از ضرورت های مبرم بشر است .دین مقدس اسالم نه تنها در مورد نظام
اقتصادی از خود احکام دارد ،بلکه یکی از مهمترین عرصه های عبادت در اسالم عبادت مالی می باشد.بر همین اساس است
که نظام اقتصادی اسالم در سمسترهای ششم در قالب کاریکولم ثقافت اسالمی تدریس می شود .محصالن بعد از ختم
این سمستر معلومات کلی را در مورد نظام اقتصادی اسالم و سایر مکاتب معروف اقتصادی ،مال و اهمیت و هدف آن در
اسالم  ،انواع مالکیت ،عواید و مصارف مال و شروط استفاده و جمع آوری حاصل نموده و در نتیجه طبق رهنمود های
اسالم در تطبیق اندوخته هایش در بهبود اقتصادی فردی و اجتماعی تالش همگانی نماید.
اهداف آموزشی





آشنایی کامل با مفاهیم کلی مباحث نظام اقتصادی اسالم و کسب معلومات مقایسوی از مکاتب اقتصادی
وضعی.
درک تفاوت های اساسی مکاتب اقتصادی سوسیالزم و کاپیتالزم با نظام اقتصادی اسالم در موضوعات درآمد
 ،مصرف و توزیع سرمایه .
شناخت انواع مالکیت و خصوصیات هریک در نظام های اقتصادی اسالم.
معرفت اسباب مشروع مالکیت خصوصی و اسباب محرمه مالکیت در اسالم ،شناخت انواع ربا ،احکام و فلسفه
حرمت آن و اجناس ربوی .



شناخت انواع شرکت های مشروع  ،آشنای با انواع بیمه حکم آن .

شیوه های تدریس و آموزش:
ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسخ به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس اصل محصل محوری.
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
فصل اول :پیشگفتار -محتویات مضمون



مفهوم اقتصاد اسالمی
تاریخ تدوین اقتصاد اسالمی

 اهمیت اقتصاد اسالمی
 اصول و مصادر اقتصاد اسالمی
 خصوصیات وویژه گی های اقتصاد اسالمی
 ارتباط اقتصاد با عبادت اسالمی
 بررسی و نقد نظام های اقتصادی معاصر و برتری نظام اقتصادی اسالم
فصل دوهم :عواید دولت اسالمی (زکات ،عشر ،خراج ،معادن ،وقف و مالیات)


نگاهی به مالکیت دراسالم
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انواع مالکیت



اسباب مالکیت در اقتصاد اسالمی



تعریف عقد شروط ارکان و انواع آن



بیع و شراء







تعریف بیع ،شروط ،ارکان و انواع آن
بیع مشروع (سلم اجاره )..و بیع نا مشروع { اشاره به احتکار و ربا نیز صورت گیرد}
خیارات در بیع
اجاره ،هبه  ،وصیت،

شراکت و انواع آن
 عنان -وجوه – ابدان – مضاربت – مزارعت ومساقات – مفاوضه – بانکداری – بیمه
 حقوق کارگر و کارفرما



عقود تبرعات  :وصیت هبه با ذکر ارکان و شروط آن –.قرض حسنه



مصارف مشروع و نا مشروع



نفقه

 عقود امانات  :عاریه – ودیعه – رهن
فصل سوم  :مصارف مال




 تعریف ،شروط و انواع آن
زکات { اشاره به عالج فقر با زکات مهم است}
صدقات و کفارات

نتایج متوقعه رشته

ه

شمار

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
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.1

.2

شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با اصول و مبانی کلی

.3

اسالم  ،آشنایی با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم با دستآوردهای علوم معاصر .

تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان الگوی های

عقلی با بیان آثار و حکمت های هر موضوع.

تربیه جوانان آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت اسالمی

ارایه دانش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر دالیل نقلی و

صلح و ثبات کشور در پرتوی تعالیم حیات بخش اسالمی.

عملی تربیه سالماسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت دنیا و آخرت همآهنگی ایجاد نمایند.

.4

.5

بلند بردن سطح دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و فعال شان در
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عرصه های مهم انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه انسانی و عناصر مؤثر در تحکیم

پالن درسی هفته وار مضمون

ارزنده عالم هستی .

 =۲مطابقت نسبی

.6

درک تفاوت های اساسی مکاتب اقتصادی سوسیالزم و
مصرف و توزیع سرمایه.

معرفت اسباب مشروع مالکیت خصوصی و اسباب محرمه

آن و اجناس ربوی.

انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی جهت

3

 =۱کمترین مطابقت

 =۳مطابقت کامل

2

تنظیم رابطه درست انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری سالم از نعمات

مجموع

3

2.2

1.4

1.8

1.8

1
۵

حکم آن .

3

2

1

2

2

1
شناخت انواع شرکت های مشروع  ،آشنای با انواع بیمه

2

1

3
مالکیت در اسالم ،شناخت انواع ربا ،احکام و فلسفه حرمت

3
اقتصادی اسالم.

3

1
شناخت انواع مالکیت و خصوصیات هریک در نظام های

2

1
3

2

3

2

1
۴

و کسب معلومات مقایسوی از مکاتب اقتصادی وضعی.

1
۳

آشنایی کامل با مفاهیم کلی مباحث نظام اقتصادی اسالم

3

1
۲

2
۱

کاپیتالزم با نظام اقتصادی اسالم در موضوعات درآمد ،

1

2

1

1
ن.م.

ن.م.ر

ن.م.ر
ن.م.ر.

1

ن.م.ر
ن.م.ر

نتایج متوقعه مضمون
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دیپارتمنت

صنف

مضمون

سمستر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

معلومات
اساسی

هفته

ثقافت اسالمی

نظام اقتصادی اسالم

نتیجه

ساعات

موضوع

درسی

متوقعه
آموزشی

مفهوم اقتصاد اسالمی،تاریخ تدوین اقتصاد
اسالمی ،تفاوت علم اقتصاد با نظام
اقتصادی اسالم،اهمیت اقتصاد اسالمی

اول

1

دوم

3

سوم

5

چهارم

7

پنجم

9

ششم

11

اصول و مصادر اقتصاد اسالمی
خصوصیات و ویژه گی های اقتصاد
اسالمی،ارتباط اقتصاد با عبادات اسالمی


بررسی و نقد نظام های اقتصادی معاصر و
برتری نظام اقتصادی اسالم.
مالکیت در اسالم،نگاهی به مالکیت
دراسالم
انواع مالکیت



هفتم

13

هشتم

15

نهم

17

سوم

عواید دولت اسالمی (زکات ،عشر ،خراج،
معادن ،وقف و مالیات)
اسباب مشروعه مالکیت خصوصی در
اقتصاد اسالمی،احیاء موات،احراز
مباحات،عقود و میراث
تعریف عقد شروط ارکان و انواع آن،بیع و
شراء
تعریف بیع ،شروط ،ارکان و انواع آن
بیع مشروع (سلم اجاره )..خیارات در بیع.
امتحان بیست فیصد
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1

ششم

فعالیت فعالیت
استاد

پوهنتون
شمول

روش

محصل تدریس

ارزیابی
روزمره
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دهم

19


یازدهم

21


دوازدهم

o23

سیزدهم

25

چهاردهم

27

پانزدهم

29
o

شانزدهم

31

اسباب محرمه مالکیت در اقتصاد اسالمی{
ربا ،قمار احتکا ر}....
شراکت و انواع آن،عنان -وجوه – ابدان –
مضاربت – مزارعت و مساقات – مفاوضه –
بانکداری – بیمه
حقوق کارگر و کارفرما
بانکداری و معامالت بانکداری اسالمی
بیمه (به مزارعه ومساقات نیز اشاره شود)
عقود تبرعات  :وصیت هبه با ذکر ارکان و
شروط آن –.قرض حسنه،عقود امانات :
عاریه – ودیعه – رهن
مصارف مال،مصارف مشروع و نا
مشروع،نفقه
تعریف ،شروط و انواع آن
ارزیابی ؛ حل مشکالت محصالن و
راهنمایی امتحان

مآخذ:

 .１ماخذ اساسی

نظام اقتصادی اسالم – دیپارتمنت ثقافت اسالمی
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

 .２مآخذ کمکی

صدر ،باقر ،1393 ،اقتصاد ما ،انتشارات دارالصدر
عثمانی ،تقی ( ،)1394اقتصاد اسالمی ،دیجیتال
عبدالعزیز ،نعمانی ،نظام اقتصادی اسالم
مطهری ،مرتضی ( ،)1380نظریه اقتصادی،
طهماسی ،مبادی علم اقتصاد ،انتشارات خجسته
قرضاوی ،یوسف ،مبادی اقتصاد اسالمی

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون انجنیری میحط زیست
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی
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دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

انجنیری محیط زیست

کود مضمون:

ICE-PGIE-0640

تعداد کریدیت:

 3کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

سوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
انجنیری میحط زیست ازجمله مضامین است که در مورد روابط انسان و طبیعت درین مضمون تذکر یافته دارای
ارزش زیاد علمی برای دانش فارغ التحصیالن موسسات تحصیالت عالی می باشد .در کتاب دالیل علمی مطالبات جهت
ایجاد شرایط حمایت قانونی از انواع موجودات ،حمایت قانونی از محل های ویژه،فضا ها ،حفاظت گاها و کنترول و کاهش
آلودگی فابریکات و واحدات ها ی صنعتی جهت حفاظت از محیط زیست آورده شده اند.
اهداف آموزشی:


معرفت با مسایل میحط زیست



تخریب کننده گان الیه اوزون در افغانستان



آموزش اثرات مخرب آلودگی های خاک ،آب ،صوت....



آموزش آلودگی ناشی از زباله

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛
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کارهای گروهی و ارائه آن



کارهای البراتوای وجود دارد

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
مقدمه
فصل اول
محیط زیست چیست؟
معرفت با مسایل محیط زیست


مقدمه



علم محیط زیست



ریال بقای ماده



بقای انرژی



کنترول حجم



زمان به عنوان یک عامل



کارایی



وضعیت مخلوط کردن



محتوای شامل واکنش



عامل واکنش



تحلیل راکتور



راکتور دسته ای



طراحی راکتور



تعادل انرژی



قانون دوم ترمودینامیک
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ایکوسیستم تریب کننده گان الیحه اوزون در افغانستان



عوامل کیمیاوی سرطان زایی موجود دردود وسایط نقلیه



رابطه آلوده گی محیط زیست با صنایع کیمیاوی



روش های مبارزه با آلوده گی



سیماب ومحیط زیست



خالصه فصل اول

فصل دوم
آلودگی خاک


آلوده گی خاک



جلبک ها برای رفع آلوده گی های نفتی



منابع آلوده گی خاک



آلوده گی صنعتی



زباله ها



آلوده گی کشاورزی



آلوده گی نفتی



منابع آالینده ها



هایدروکاربنها



هایدروکاربنهای اروماتیکی



منابع هایدروکاربنها



اکساید های نایتروجن



اثرات اکساید کننده ها



طبقه بندی آالینده ها
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طبقه بندی ذرات



دود ناشی از خاکستر



منابع تولید ذرات



ترکیبات اتمسفیر



کاهش الیه اوزون



گردش آب در تروپوسفیر



استاندرد های حفظ کیفیت هوا



منابع نشر آلوده گی



اصطالحات آلوده گی



کنترول آلوده گی هوا



جذب ذرات



رقیق سازی



اثرات آلوده گی هوا برشرایط جوی



بارش های متغیر



اثر گلخانه ای وگرم شدن زمین



میکانیسم اثر گلخانه ای



دی اکساید کاربن



میتان



روش پیشگیری از میکانیسم گلخانه ای افزوده



عوامل موثر در تیزابی باران



منابع تولید دی اکساید سلفر



منابع تولید اکساید های نایتروجن
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باران قلیایی



تاثیر باران های اسیدی روی اکوسیستم آبی



خالصه فصل دوم

فصل سوم
آلوده گی آب


آلوده گی آب



مقدم



دوران هایدرولوجی



سطح پیزومتریک



نفوذ



تبخیر



جریان گاز



روش هیدروگراف واحد



برآورد سفرزمان



طبقه بندی مخازن



عوامل آلوده کننده آب



فاضالب خانگی



آب های سطحی



تصفیه آب



انتقال وتوزیع آّب



فاضالب



شبکه جمع آوری فاضالب ها
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تصفیه فاضالب ها



طرح های تصفیه فاضالب ها



مصرف مجدد فاضالب ها



خالصه فصل سوم

فصل چهارم
آلودگی صوتی


آلوده گی های صوتی



مقدمه



منابع آلوده گی صدا



آلوده گی صدا



امواج صوتی درمایعات گازات وجامدات



امواج صوتی در جامدات



عوامل وابسته به صوت



معیارهای اندازه گیری شدت ورسایی صوت



رسایی



فون



اندازه سطح آستانه شنوایی وتعریف فشار صوت مبنا



چند تریف مربوط به صدا



اصوات با باند پهن یکنواخت وباند باریک یکنواخت



منابع تولید کننده آلوده گی صدا



سروصدا ناشی از فعالیتهای صنعتی



صدای ناشی از ماشین آالت وتجهیزات ساختمان
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صدای ناشی از وسایط نقلیه



صداهای ایجادشده توسط موتورسیکلیت



صدای ناشی از پرواز طیاره



صدای ایجادشده در فرودگاه ها



منابع صدا درکشتی ها



پسروصدای ناشی از خطوط راه آهن وقطارها



شنیدن صدا واناتومی گوش



فزیولوژی گوش



گوش میانی



اثرات روانی سروصدا



اثر سروصدا بر انجام کار



اثرسروصدا بر اسایش انسان



کنترول صدا



عایق سازی صدا



صدا بندی توسط پنجره ها درساختمان



خالصه فصل چهارم

فصل پنجم
آلودگی های زباله یی


آلوده گی ناشی از زباله



مقدمه



زباله های خطرناک



اندازه رطوبت زباله ها
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اثرات آلوده گی ناشی از دفع غیرصحیح زباله



کاهش مقادیر زباله



تجدید مواد زاید



مدیریت روزانه جمع آوری ودفع زباله



روش های جمع آوری ودفع زباله



سرویس های جمع آوری زباله های شهری



بیوماس



بیوگاز چیست



منابع بیوماس



معرفی تکنالوژی تولید بیوماس



عملیات های ترمو کیمیاوی



عملیات بیوکیمیاوی



اشتغال زایی بیوماس



وضعیت بهره برداری از انرژی بیوماس درجهان



بیوماس چیست



سوختهای زیستی چیست



کیمیای سبز



حفاظت محیط زیست



روش اکوسیستم



تبدیل ضایعات مواد غذایی به کود با دستگاه جدید



محصوالت سبز



کمپوست چیست
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فوای استفاده از کمپوست



معایب استفاده از کمپوست



خالصه فصل پنجم

فصل ششم
اثرات محیط زیست باالی اقتصاد


اقتصاد ومحیط زیست



مقدمه



روش های ارزیابی هزینه ها ومنافع محیط زیست



ارتباط محیط زیست با اقتصاد



توسعه پایدار ورابطه آن با محیط زیست



آلوده گی محیط زیست با نفت



ضرورت حفاظت از محیط زیست



محیط زیست واقتصاد – یک نظر سنجی جهانی



آسیب پذیری محیط زیست چالش اجتماعی یا مسله اقتصاد



خالصه فصل ششم

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا ٪۲۵غیرحاضرینمودهمیتوانند.



بیشتر از ٪۲۵غیرحاضریباعثمحرومیازامتحاننهاییمضمونمیگردد.
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قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:

ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

20%
به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر
100%

مجموع

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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لحاظ فرهنگی و اعتقدای

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از

پایدار

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

سازی ،آبرسانی و کانالیزیسیون ،برق و غیره

 .4کسب مهارت های مسلکی کمکی انجینیری از جمله سرک

شده

اعمار و کیفیت ساختمانها با درنظرداشت بودیجه و زمان تعین
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 .3کسب دانش تطبیق نقشه های در ساحه و نظارت از پروسه

ماخذ:

استفاده از دانش مسلکی و نرم افزارهای مربوطه

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

1.083333
اوسط عمومی

انجینیری با استفاده از دانش تخنیکی و نرم افزارهای مربوطه
 .2کسب مهارت های طراحی تعمیرات و ساختمانهای مختلف با

های خاک ،آب

3

2

1

 .1کسب مهارت های تحلیل تعمیرات و دیگر ساختارهای

آلودگی ناشی از زباله

2

2

1

1

1

1

مجموع

2

1.5

1

1

1

1
4

1

1

1
3

اوزون در افغانستان
2

تخریب کننده گان الیه

2

2

1

1

1

1
1

میحط زیست

2

2

1

1

1

1
معرفت با مسایل

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

اثرات مخرب آلودگی

،صوت....
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ماخذ اساسی

" -1احمد آبادی " مسعوده( .کتاب تالیف شده انجنیری محیط زیست
پوهنتون بلخ ) سال 1397
 -2آر.ک،ترنر،دای .پیرس وای .باتمن  1380.اقتصاد محیط زیست
 -3احمد یار وحدت  1390.افغانستان ومحیط زیست .مشهد بدخشان
 -4بیگی حسین ،معصومه 1386.آلوده گی هوا واثرات آن  ،انتشارات
پیام نور
 -5بهینا  ،محمد رضا  .1389.ایکوسیستم .چاپخانه موسسه انتشارات
وچاپ دانشگاه تهران
 -6پایان  ،رسول  ، 1390.آلودگی هوا .انتشارات دانشگاهی تهران
 -7جعفر ستایش ولی پور وسید عارف موسوی  1380.نقش انجنیری
ارزش در مدیریت وتوسعه پایداری شهری  ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -8داهی بهرام محمد رضا  1383علوی زیست محیطی دانشگاه تهران
نشرات پیام نور
 -9داکتر مجید عباس پور انجنیری محیط زیست دانشگاه نشراتی پیام
نور
 -10شمیم  ،محمد علی  1383.بهداشت ومحیط زیست  .انتشارات
مرکز چاپ ونشر ایران
 -11صداقت  ،محمود1378 ،زمین ومنابع آب  ،انتشارات دانشگاه پیام
نور

ماخذ کمکی

درجریان سمستر مشخص میگردد.

پالن درسی هفته وار مضمون
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مضمون

رشته

صنف

دیپارتمنت

سمستر

تعداد
کردیت

نوع مضمون

معلوما
اساسی

انجینری
صنایع

انجنیری محیط

انجنیری صنایع

زیست

کیمیاوی نفت وگاز

کیمیاوی

نتیجه
موضوع

هفته

متوقعه
آموزشی

سوم

دوم

2

فعالیت

فعالیت

روش

استاد

محصل

تدریس

تخصصی

ارزیابی روزمره

محیط زیست چیست

اول

پرسش و پاسخ
معرفت با مسایل محیط زیست

دوم
سوم

پرسش و پاسخ

قانون دوم ترمودینامیک
ایکوسیستم ترتیب کننده گان الیحه اوزون

پرسش و پاسخ

ردافغانستان
آلوده گی خاک

چهارم

پرسش و پاسخ
آلوده گی نفت

پنجم

هایدروکاربن های اروماتیکی

پرسش و پاسخ

ششم

استاندرد های حفظ کیفیت هوا

پرسش و پاسخ

آلوده گی آب

هفتم

پرسش و پاسخ

دوران هایدرولوجی
شبکه جمع آوری فاضالب

هشتم
نهم

مصرف مجدد فاضالب ها

پرسش و پاسخ

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ
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نتیجه
موضوع

هفته

متوقعه
آموزشی

فعالیت

فعالیت

استاد

محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

آلودگی صوتی
دهم

پرسش و پاسخ

امواج صوتی در مایعات
گازات و جامدات

یازدهم

معیار اندازه گیری

پرسش و پاسخ

شدت و رسایی صوت
آلوده گی های ناشی از
زباله

پرسش و پاسخ

دوازدهم
مدیریت روزانه جمع
آوری و دفع زباله
بیوگاز چیست
سیزدهم

پرسش و پاسخ

عملیات های
ترموکیمیاوی
اثرات محیط زیست

چهاردهم

باالی اقتصاد  ،روش

پرسش و پاسخ

های ارزیابی هزینه ها و
منافع محیط زیست

پانزدهم
شانزدهم

محیط زیست  ،اقتصاد

پرسش و پاسخ

یک نظر سنجی جهانی

پرسش و پاسخ

زهنمایی امتحان نهایی

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون الکترو تخنیک 2
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لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

.................

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز
الکترو تخنیک 2

اسم مضمون:

ICE-PGIE -0626

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 3کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

0526

صنف:

سوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون :
مضمون الکتروتخنیک  ۲یکی از مضامین مهم در تمام عرصه های انجنیری میباشد تمام دستگاه های تولید مواد
غذایی با دانستن قوانین و میتود های الکتروتخنیک حل میگردد .زیرا با استفاده از اتصاالت برقی می سیستم خود را برقی
میسازم
اهداف آموزشی:


آموزش مفاهیم الکتروتخنیک



آشنایی با سیستم های برق با ولتاژ بلند



آموختن تخنیک های بی خطری برق با ولتاژ بلند



آموزش قانون ام و کریشوف که مهم ترین قوانین در برق میباشد.

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛
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بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصالن؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دو طرفه بین استاد و محصالن؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصالن با عذر معقول صرف تا  25%غیر حاضری نموده می توانند.

در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم میعاد معین ،استاد را در جریان

میگذارد.
پالیسی حاضری

 بیشتر از  25%غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.
پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصالن ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد.
محصالن می توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
شیوه ارزیابی :هر روز قبل از شروع درس از چند نفر محصل درس گذشته پرسان میشود گاهی امتحان صنفی بدون اطالع
قبلی محصالن گرفته میشود.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه سیستم کریدت قرار ذیل صورت می گیرد:
20%
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های
گروهی)
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد
مضمون
20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر
100%

امتحان وسط سمستر
مجموع
مفردات مضمون الکتروتخنیک  :۲در جریان سمستر مشخص میگردد.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته
از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6ک سب مهارت کار گروپی مخ صو صا در محیط کاری متنوع

استفاده بهتر آن در جامعه

 .5کسب مهارت های مسکلی راجع به بهداشتی مواد غذایی و

انجنیری صنایع کیمیاوی و تطبیق آن در عمل

 .4کســب دانش مســکلی ینویرســال در بخش های مختلف

درست از وسایل پیشرفته انالیز مواد غذایی

 .3کسـب دانش تطبیق کار های عملی و سـاحوی و اسـتفاده

و نرم افزارهای مربوطه

 .2کسب مهارت های کار مستقالنه با وسایل انالیز مواد غذایی

 .1کســب مهارت های تحلیل موادغذایی و دیگر ســاختارهای
انجینیری با استفاده از دانش تخنیکی و نرم افزارهای مربوطه

شماره

نتایج متوقعه مضمون

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

آموزش قانون اوم

2.5

1.5

1.8

2

2

2

2

آموزش دوره های برقی

2.5

1.5

2

2

2

3

آموزش جریان سینو سیدال و

2.5

1.5

2

2

2

1.8
1.8

خصوصیات اساسی آن
4

آموزش انواع مختلف اتصاالت برقی

2.5

1.5

1.8

2

2

2

5

آموزش انواع مختلف مقاومت های

2.5

1.5

1.8

2

2

2

برقی
مجموع

2.5

1.5

اوسط عمومی
 =3اعظمی ترین اشتراک

2

1.8

1.97
 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون عملیات تعویض حرارت
لیسانس

مقطع تحصیلی:

.................

پوهنتون:
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پوهنحًی:
دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی
انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

اسم مضمون:

عملیات تعویض حرارت

کود مضمون:

ICE-PGIE -0632

تعداد کریدیت:

 3کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

0527

صنف:

سوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر
مضمون تعویض حرارت یکی از مضامین تخصصی رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و ګاز بوده که توسط این
مضمون فراگیری اساسات نظری عملیات ای که در تمام ساحات تکنالوژی کیمیاوی به کار می روند ،ساختمان تجهیزات
تیپیک برای اجرای این عملیات ،میتود های محاسبه عملیات و دستگاه های تکنالوژی کیمیاوی و قانونمندی انتقال از
عملیات و دستگاه های تکنالوژی کیمیاوی البراتواری به صنعتی معیا می گردد.

اهداف آموزشی


آموزش عملیات تعویض حرارت



آموزش عملیات انتقال حرارت



آموزش دستگاه های تعویض حرارت
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آموزش ساختمان دستگاه تبخیری

 آموزش عملیه تصفیه و انواع آن
شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی
مقدمه
 - 1معلومات عمومی
-1.1

عملیات تعویض حرارت

-1.2

عملیات انتقال حرارت

-1.3

صنف دستگاه های تعویض حرارت

-1.4

عوامل گرم کننده وسرد کننده در تعویض دهنده گان وتبخیر دهنده گان

-1.5

ساختمان دستگاه تعویض دهنده

-1.6

دستگاه تعویض دهنده نوع نل پوشدار

-1.7

دستگاه تعویض دهنده نوع نل درنل

-1.8

دستگاه تعویض نوع غوطه ور

-1.9

محاسبات حرارتی دستگاه تعویض حرارت

 -1.10معادالت اساسی عملیات حرارتی
 -1.11ضریب عمومی انتقال حرارت
 -1.12قوه محرکه عملیات تعویض حرارت
 -1.13تعیین ضریب انتقال حرارت به صورت عمومی
 -1.14موثریت جریان متقابل نسبت به جریان مستقیم
 -1.15ترتیب دستگاه تعویض حرارت نل پوشدار
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 -1.16محاسبه داش ها ی نل دار برای گرم کردن نفت
 -2عملیه تبخیر
 -2.1ساختمان دستگاه تبخیری
 -2.2د ستگاه تبخیری با نل مرکزی دوران طبیعی محلول ومحفظه گرم کننده داخلی
 -2.3دستگاه تبخیری با محفظه گرم کننده خارجی
 -2.4دستگا ه تبخیری اجباری
 -2.5دستگاه تبخیری پرده ای
 -2.6محاسبه حرارتی دستگاه تبخیری یک بدنه با فعالیت غیر وقفه ای
 -2.7تبخیر تحت خال
 -2.8سرد ساختن تا درجات حرارت پایین
 -3عملیات تعویض کتله
 -3.1اصول تصفیه
 -3.2خواص اساسی مخلوط های دو مایعات وبخارات
 -3.4مخلوط های خیالی
 -3.5مخلوط ایزو تروپی
 -4تیوری تقطیر
 -4.1تبخیر یک مرتبه ای
 -4.2تبخیر چندین مرتبه ای
 -4.3تبخیر تدریجی (تقطیر ساده)
 -4.4تصفیه مخلوط دو جزیی

کارهای البراتواری )(Laboratory Works
۱ــ مطالعه تعویض حرارت در دستگاه تعویض دهنده حرارت
۲ــ مطالعه عملیه سرد ساختن و تراکم دادن بخارات
۳ــ مطالعه عملیه تقطیر.
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۴ــ مطالعه عملیه شیره کشی در سیستم مایع – مایع (یا عملیه ابسوربشن یا جزب گاز).
سایر فعالیت های درسی ) (Other Teaching Activities


حل مثال ها و مسایل مربوط به مفردات درسی

تعداد کریدت های فی هفته )  :(Credits per weeksشامل ()۳کریدت بوده که ( )۲ساعت نظری و ( )۲عملی
عملی جمعا ( )۴ساعت فی هفته میباشد.
شیوه ارزیابی ) :(Evaluation Methodمطالعه الیحه سیستم کریدت

ماخذ):(References
۱ــ زخاروف.عملیات و دستگاه های تکنالوژی کیمیاوی قسمت دوم عملیات حرارتی و تعویض کتله انستیتوت پولی
تخنیک کابل.
۲ــ عزیزوف غالم سرور صدیقی مسایل و تمرینات درمضمون عملیات ودستگاه های تکنالوژی کیمیاوی قسمت اول
انستیتوت پولی تخنیک کابل .
۳ــ عزیزوف غالم سرور صدیقی مسایل و تمرینات درمضمون عملیات ودستگاه های تکنالوژی کیمیاوی قسمت دوم
انستیتوت پولی تخنیک کابل .
۴ــ ریباچوک ٬نورمحمد زمانی ٬محاسبه دستگاه های تبخیری  ٬برج های تصفیه و ابسوربشنی انستیتوت پولی تخنیک
کابل.
۵ــ ریباچوک  .نورمحمد زمانی  ٬زخاروف کارهای البراتواری درمضمون عملیات و دستگاه های تکنالوژی کیمیاوی
انستیتوت پولی تخنیک کابل.

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.
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قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی) 20%
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

ماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از

پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان پالن

نظر داشت معیارهای بین المللی

357

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های تولیدی با در

پالن درسی هفته وار مضمون

سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت متنوع

اوسط عمومی

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی رهبری

2.56

در نطر داشت افتصادیت پروژه

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

3

2.6

2.4

2.6

2.4

2.4

مجموع

3

2

3

2

2

2

آموزش عملیه تصفیه و انواع آن

3

2

3

2

3

5

3

3

2

حرارت

3
4

3
3

تبخیری

2
2

وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف فرآورده های نفتی با

1

آموزش عملیات تعویض حرارت

3

3

2

3

3

3

2

آموزش عملیات انتقال حرارت

3

3

2

3

2

3

آموزش دستگاه های تعویض

آموزش ساختمان دستگاه

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی مواد خام

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره
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معلوما اساسی

رشته

مضمون

دیپارتمنت

انجینری صنایع

عملیات تعویض

انجنیری صنایع

کیمیاوی

حرارت

کیمیاوی نفت وگاز

هفته

اول

موضوع

چهارم

پنجم

ششم

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

آموزشی

استاد

محصل

تدریس

روزمره

معلومات عمومی  -عملیات تعویض حرارت -

پرسش و

عملیات انتقال حرارت

پاسخ
پرسش و

عوامل گرم کننده و سرد کننده درتعویض دهنده

پاسخ

ساختمان دستگاه تعویض حرارت

پاسخ

دستگاه تعویض نوع غوطه ور ،محاسبه حرارتی

پرسش و

دستگاه تعویض حرارت

پاسخ

معادالت اساسی عملیات حرارتی ,ضریب عمومی

پرسش و

انتقال حرارت

پاسخ

قوه محرکه عملیات تعویض حرارت

پرسش و

تعیین ضریب انتقال حرارت به صورت عمومی

هفتم

هشتم

محاسبه داش های نل دار

نهم

پرسش و

دستگاه تعویض دهنده نوع نل در نل

ترتیب دستگاه تعویض حرارت نل پوشدار

3

تخصصی

روش

گان و تبخیردهنده گان
سوم

سوم

اول

کردیت

ارزیابی

صنف دستگاه های تعویض حرارت
دوم

صنف

سمستر

تعداد

نوع مضمون

پاسخ
پرسش و
پاسخ
پرسش و
پاسخ
پرسش و

امتحان وسط سمستر

پاسخ
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هفته

دهم

موضوع

یازدهم

دوازدهم

دستگاه تبخیری اجباری  ،دستگاه تبخیری پرده ای

چهاردهم

آموزشی

استاد

محصل

تدریس

روزمره
پرسش و

ساختمان دستگاه تبخیری

دستگاه تبخیری با محفظه گرم کننده خارجی

سیزدهم

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

روش

ارزیابی

پاسخ
پرسش و
پاسخ
پرسش و
پاسخ
پرسش و

تبخیر تحت خال

پاسخ

سرد ساختن تا درجات حرارت پایین

پرسش و

عملیات تعویض کتله ،اصول تصفیه،خواص اساسی
مخلوط های دو مایعات و بخارات

پانزدهم

مخلوط های پرده ای ،مخلوط های ایزوتروپی

شانزدهم

رهنمایی امتحان نهایی

پاسخ
پرسش و
پاسخ
پرسش و
پاسخ
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون صنایع تصفیه نفت و گاز()۱
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحی:
دیپارتمنت:

انجنیر صنایع کیمیاوی
انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

صنایع تصفیه نفت وگاز1

اسم مضمون:

ICE-PGIE -0633

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

3کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

سوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
فراگیری جهات اساسی تصفیه نفت وگاز ،تصفیه دومی نفت وگاز  ،تنظیم دستگاه های عملیات مذکور وپاک ساختن
محصوالت نفتی محصالن باید بتواند که اجرای عملی عملیات آمیزش داده شده در شیمای های مختلف  ،خواص اساسی
محصوالت نفتی را تعیین ومحاسبات تکنالوژیکی عملیات اساسی تصفیه نفت و گاز را انجام می دهد.
.اهداف آموزشی


آموزش خواص اساسی فزیکی نفت ومحصوالت نفتی



آموزش در مورد هایدروکاربن های نفتی



آموزش در مورد محصوالت نفتی



آموزش در مورد محروقات با کیفیت



آموزش در مورد اهداف پروسس نفت و گاز

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
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ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی
فصل اول  :مسائیل عمومی
- 1.1اهمیت نفت و گاز در اقتصاد کنونی جهان
 - 2.1تیوری های عضوی و غیر عضوی پیدایش نفت ها
 -3.1مناطق نفت وگاز خیزی افغانستان
 -4.1معادن تثبیت و کشف شده نفت افغانستان
 -5.1نفت خیزی ساحه انگوت
-6.1ساحات گازی شناخته شده و کشف شده حوزه آمو دریا درشمال افغانستان
-7.1دورنمای ظرفیت ها از منابع ساختمانها ی نفتی و گازی افغانستان
-8.1طروق استخراج نفت

-9.1حفاظت نفت و محصوالت نفتی و تدابیر جهت جلوگیری از ضایعات
-10.1خالصهٔ فصل اول
-11.1سواالت فصل اول

فصل دوم  :ترکیب عنصری  ،هایدروکاربنی واجزای غیر هایدروکاربنی نفت
ومحصوالت نفتی
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 - 1.2ترکیب عنصری نفت
-2.2تر کیب هایدروکاربنی نفت
-1.2.2هایدروکاربن های پارافینی
 -1.1.2.2هایدروکاربنهای پارافینی گاز ی
-2.2.2گاز طبیعی
-3.2.2رده بندی گازهای طبیعی
 -4.2.2تصفیه گازات طبیعی
 -5.2.2رطوبت زدایی گازها
 -6.2.2پاک کردن گازات از𝑺 𝟐𝑯 و 𝟐𝑶𝑪
 -7.2.2پاک کردن ګاز طبیعی از هایدروکاربن های باالتر از . 𝐶2
-8.2.2بررسی و تغییر حالت گازات طبیعی در البراتوار
 -9.2.2کاربرد منابع گازی
-10.2.2اهمیت گاز طبیعی در تامین انرژِی
-11.2.2گازات همراهی.
-3.2معلومات عمومی راجع به طبقه گازدارو طرز فعالیت فابریکه انتقال گاز
 -1.3.2غلظت ایتانول امین ها
-2.3.2خشک نمودن ګازات از رطوبت
 -3.3.2اساسات فزیکی کیمیاوی گازات
-4.2دستگاه تصفیه مقدماتی گاز مربوط شعبه تهیه گازوکاندنساب
 -5.2طروق آماده ساختن گازطبیعی برای صنایع
-6.2آماده ساختن گازجهت انتقال به مناطق دور
-1.6.2رطوبت ګاز
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-2.6.2تشکیل هایدرایت درلین ګاز
 -3.6.2استعمال عملیه سپریشن تحت حرارت پائین
 -7.2مونو  ،دای وترای ایتلین گالیکول63
 -1.7.2برتری و نواقص دای ایتلین گالیکول
 -8.2تجهیزات اساسی دستگاه خشک کننده گاز
-9.2شیمای تکنالوژیکی دستگاه خشک کننده گاز
-10.2هایدروکاربن های پارافینی نفتی به حالت فزیکی مایع
 -11.2هایدروکاربن های پارافینی نفتی به حالت فزیکی جامد
-12.2هایدروکاربنهای نفتینی نفتی
-13.2هایدروکاربن های اولیفینی نفتی
 -14.2هایدروکاربن های اروماتیکی نفتی
 -15.2هایدروکاربن های اروماتیک با ساختمان مختلط
-16.2اجزای غیر هایدروکابنی نفت ها ومحصوالت نفتی
-1.16.2مرکبات سلفری نفت
 -2.16.2مرکبات نایتروجن دار نفت
 -3.16.2مرکبات اکسیجن دار نفت
 -4.16.2مواد اسفالت -سمول نفت
 -5.16.2مواد منرالی نفت
-17.2ترکیب فرکشنی نفت وګاز
-18.2خالصهٔ فصل دوم
-19.2سواالت فصل دوم
فصل سوم  :خواص فزیکی -کیمیاوی نفت
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-1.3کثافت
-2. 3کتله ما لیکولی
 -3.3فشار بخارات مشبوع
 -4.3پارامتر های کریتکی (بحرانی)
 -5.3فوگا ستید و قانون راول –دالتن
-6.3لزجیت
 -1.6.3تابعیت لزجیت از فشار
 -2.6.3تابعیت لزجیت از حرارت
 -3.6.3لزجیت مخلوط
 - 7 .3درجات حرارت تولید جرقه  ،اشتعال و اشتعال خودبخودی
-8.3درجه حرارت انجماد و ذوبان محصوالت نفتی
 -9.3حرارت تبخیرمحصوالت نفتی
-10.3حرارت احتراق (گرمادهی) محصوالت نفتی
 -1.10.3قابلیت انتقال حرارت محصوالت نفتی
 -11.3کشش سطحی محصوالت نفتی143
-12.3درجه حرارت غلیان محصوالت نفتی
-13. 3خواص حرارتی نفت و محصوالت نفتی
-14.3خواص برقی نفت و محصوالت نفتی
-15.3خواص نوری نفت و محصوالت نفتی .
-16.3خالصهٔ فصل سوم
-17.3سواالت فصل سوم
فصل چهارم  :آماده ساختن نفت جهت تصفیه (بی نمک ساختن  ،بی آب ساختن و تثبیت
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فزیکی نفت)
 -1.4ماهیت عملیه تصفیه و تقطیر ابتدائی نفت
-2.4پرنسیبپ های اساسی و اساسات فزیکی موادخام عملیه تقطیر
 -1.2.4قانون دالتن
 -2.2.4قانون اموگر
 -3.2.4قانون راول
-4.2.4مواد خام عملیه
-3.4آماده ساختن نفت برای تصفیه
 -4.4سمت های اساسی تصفیه نفت
-1.4.4سمت محروقاتی
-2.4.4سمت محروقاتی-روغنیاتی
 -3.4.4سمت نفتی -کیمیاوی
-5.4تصفیه مقدماتی نفت وتجهیزات ان
-1.5.4ساختمان وطرزکار داش نلدارنفت
-2.5.4برج تصفیه نفت171
 -3.5.4تعویض دهنده حرارتی فابریکات نفتی
 -6.4شیمای دستگاه نلداراتمسفیری برای تقطیر نفت
 -7.4دستگاه ساده اتمسفیری خالئی نفت ( ) AVP
 -8.4تشریح شیمای مغلق تکنالوژیکی)) AVP
-1.8.4ساختمان و طرز کار برج خالیی دستگاه اتمسفیری خالئی نفت

مأخذ): (References
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 .۱گلزاد .اسرارالدین .تکنالوژی و تجهیزات در تصفیه مواد عضوی – نشرات پولی تخنیک کابل ۱۳۹۴

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

انکشاف پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی
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 -4چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان

پالن درسی هفته وار مضمون

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

 =۳اعظمی ترین اشتراک  =۲اشتراک متوسط

2.4
 =۱کمترین اشتراک

اوسط عمومی

3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن درپروسه های
متنوع

3

2.6

2.2

2.2

2.2

2.2

مجموع

3

3

3

3

2
پروسس نفت و گاز

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت

3

2

2

2

2
کیفیت

2
5

نفتی

2
4

3

3

2

2

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی
عضوی با در نطر داشت افتصادیت پروژه

2

های نفتی

2
3

3

2

2

3

3
2

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف

1

نفت ومحصوالت نفتی

3

3

2

2

2

3
2

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره
آموزش خواص اساسی فزیکی

آموزش در مورد هایدروکاربن

آموزش در مورد محصوالت

آموزش در مورد محروقات با

آموزش در مورد اهداف
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معلوما اساسی

رشته

مضمون

دیپارتمنت

انجینری صنایع

تکنالوژی تصفیه

انجنیری صنایع کیمیاوی

کیمیاوی

نفت وگاز1

نفت وگاز

نتیجه

موضوع

هفته

متوقعه
آموزشی

صنف

سوم

فعالیت
استاد

سمستر

دوم

فعالیت محصل

تعداد
کردیت
3

روش تدریس

نوع مضمون

تخصصی

ارزیابی
روزمره

فصل اول  :مسائیل عمومی
- 1.1اهمیت نفت و گاز در اقتصاد کنونی جهان
 - 2.1تیوری های عضوی و غیر عضوی پیدایش نفت ها
 -3.1مناطق نفت وگاز خیزی افغانستان
 -4.1معادن تثبیت و کشف شده نفت افغانستان
اول

پرسش و
پاسخ

 -5.1نفت خیزی ساحه انگوت
-6.1ساحات گازی شناخته شده و کشف شده حوزه آمو دریا
درشمال افغانستان
-7.1دورنمای ظرفیت ها از منابع ساختمانها ی نفتی و گازی
افغانستان

-8.1طروق استخراج نفت
-9.1حفاظت نفت و محصوالت نفتی و تدابیر جهت جلوگیری از
ضایعات
فصل دوم  :ترکیب عنصری  ،هایدروکاربنی واجزای غیر هایدروکاربنی
نفت
ومحصوالت نفتی

پرسش و
پاسخ

دوم
 - 1.2ترکیب عنصری نفت
-2.2تر کیب هایدروکاربنی نفت
-1.2.2هایدروکاربن های پارافینی
 -1.1.2.2هایدروکاربنهای پارافینی گاز ی

-2.2.2گاز طبیعی

پرسش و
پاسخ

سوم
-3.2.2رده بندی گازهای طبیعی
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 -4.2.2تصفیه
از هایدروکاربن های باالتر از 𝟐𝑪
-8.2.2بررسی و تغییر گازات طبیعی
 -5.2.2رطوبت زدایی گازها
 -6.2.2پاک کردن گازات از𝑺 𝟐𝑯 و 𝟐𝑶𝑪
 -7.2.2پاک کردن ګاز طبیعی حالت گازات طبیعی در البراتوار
 -9.2.2کاربرد منابع گازی
-10.2.2اهمیت گاز طبیعی در تامین انرژِی

-11.2.2گازات همراهی.
-3.2معلومات عمومی راجع به طبقه گازدارو طرز فعالیت فابریکه
انتقال گاز
 -1.3.2غلظت ایتانول امین ها
چهارم

-2.3.2خشک نمودن ګازات از رطوبت

پرسش و
پاسخ

 -3.3.2اساسات فزیکی کیمیاوی گازات
-4.2دستگاه تصفیه مقدماتی گاز مربوط شعبه تهیه گازوکاندنساب
 -5.2طروق آماده ساختن گازطبیعی برای صنایع

-6.2آماده ساختن گازجهت انتقال به مناطق دور
-1.6.2رطوبت ګاز
-2.6.2تشکیل هایدرایت درلین ګاز
 -3.6.2استعمال عملیه سپریشن تحت حرارت پائین
پنجم

پرسش و
پاسخ

 -7.2مونو  ،دای وترای ایتلین گالیکول63
 -1.7.2برتری و نواقص دای ایتلین گالیکول
 -8.2تجهیزات اساسی دستگاه خشک کننده گاز
-9.2شیمای تکنالوژیکی دستگاه خشک کننده گاز

-10.2هایدروکاربن های پارافینی نفتی به حالت فزیکی مایع
 -11.2هایدروکاربن های پارافینی نفتی به حالت فزیکی جامد

پرسش و
پاسخ

ششم
-12.2هایدروکاربنهای نفتینی نفتی
-13.2هایدروکاربن های اولیفینی نفتی
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 -14.2هایدروکاربن های اروماتیکی نفتی
 -15.2هایدروکاربن های اروماتیک با ساختمان مختلط
-16.2اجزای غیر هایدروکابنی نفت ها ومحصوالت نفتی

-1.16.2مرکبات سلفری نفت
 -2.16.2مرکبات نایتروجن دار نفت
 -3.16.2مرکبات اکسیجن دار نفت
هفتم

پرسش و
پاسخ

 -4.16.2مواد اسفالت -سمول نفت
 -5.16.2مواد منرالی نفت
-17.2ترکیب فرکشنی نفت وګاز

فصل سوم  :خواص فزیکی -کیمیاوی نفت
-1.3کثافت
-2. 3کتله ما لیکولی
پرسش و
پاسخ

 -3.3فشار بخارات مشبوع

هشتم

 -4.3پارامتر های کریتکی (بحرانی)
 -5.3فوگا ستید و قانون راول –دالتن

نهم

امتحان وسط سمستر

هفته

موضوع

پرسش و
پاسخ

نتیجه
متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت محصل

روش تدریس

ارزیابی
روزمره

 -3.6.3لزجیت مخلوط
 - 7 .3درجات حرارت تولید جرقه  ،اشتعال و اشتعال
خودبخودی
-8.3درجه حرارت انجماد و ذوبان محصوالت نفتی
دهم

پرسش و
پاسخ

 -9.3حرارت تبخیرمحصوالت نفتی
-10.3حرارت احتراق (گرمادهی) محصوالت نفتی
 -1.10.3قابلیت انتقال حرارت محصوالت نفتی
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 -11.3کشش سطحی محصوالت نفتی
-12.3درجه حرارت غلیان محصوالت نفتی
یازدهم

پرسش و
پاسخ

-13. 3خواص حرارتی نفت و محصوالت نفتی
-14.3خواص برقی نفت و محصوالت نفتی
-15.3خواص نوری نفت و محصوالت نفتی
فصل چهارم  :آماده ساختن نفت جهت تصفیه (بی نمک ساختن  ،بی آب
ساختن و تثبیت
فزیکی نفت)
 -1.4ماهیت عملیه تصفیه و تقطیر ابتدائی نفت
-2.4پرنسیبپ های اساسی و اساسات فزیکی موادخام عملیه تقطیر
 -1.2.4قانون دالتن
 -2.2.4قانون اموگر

دوازدهم

پرسش و
پاسخ

 -3.2.4قانون راول
-4.2.4مواد خام عملیه
-3.4آماده ساختن نفت برای تصفیه
 -4.4سمت های اساسی تصفیه نفت
-1.4.4سمت محروقاتی
-2.4.4سمت-محروقاتیروغنیاتی
 -3.4.4سمت نفتی -کیمیاوی

تصفیه مقدماتی نفت وتجهیزات ان-1.5.4ساختمان وطرزکار داش نلدارنفت
-2.5.4برج تصفیه نفت
 -3.5.4تعویض دهنده حرارتی فابریکات نفتی
سیزدهم

پرسش و
پاسخ

 -6.4شیمای دستگاه نلداراتمسفیری برای تقطیر نفت
 -7.4دستگاه ساده اتمسفیری خالئی نفت ( ) AVP
 -8.4تشریح شیمای مغلق تکنالوژیکی)) AVP
-1.8.4ساختمان و طرز کار برج خالیی دستگاه اتمسفیری خالئی نفت

-9.4عملیات دومی تصفیه نفت وګاز

پرسش و
پاسخ

چهاردهم
 -1.9.4عملیات حرارتی تصفیه نفت
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 -2.9.4محصوالت انشقاق حرارتی و کیفیت آنها
 -3.9.4بعضی اساسات ترمودینامیکی انشقاق حرارتی
 -4.9.4شیمیزم،میکانیزم تعامالت وتبدالت حرارتی تجزیه هایدروکاربن
های پارافینی
 -5.9.4تجزیه حرارتی هایدروکاربن های نفتینی
 -6.9.4تجزیه هایدروکاربن های آروماتیکی در عملیه انشقاق حرارتی
 -7.9.4تجزیه هایدروکاربن های غیر مشبوع درعملیه انشقاق حرارتی
 -8.9.4انشقاق حرارتی مرکبات سلفر دار
 -9.9.4میکانیزم تعامالت تراکمی درعملیه انشقاق حرارتی
-10.9.4بعضی اساسات کنتیک عملیات انشقاق حرارتی و شیماهای
تکنالوژیکی آن
-11.9.4فاکتورهای اساسی تبدیل ماده خام نفتی درعملیات صنعتی
انشقاق حرارتی
 -12.9.4االت اساسی دستگاه انشقاق حرارتی
 -13.9.4بهره برداری از دستګاه های انشقاق حرارتی
 -14.9.4شیمای ساده تکنالوژیکی انشقاق حرارتی
-15.9.4شیمای تکنالوجیکی مغلق انشقاق حرارتی دوکورۀباحجره
تعاملی اخراجی .

-10.4عملیه کوکس سازی،شیماهای تکنالوژیکی وتجهیزات اساسی ان
 -1.10.4کوکسازی نیمه وقفه ئی درحجره های کوکس گرم ناشدنی
 -2.10.4شیمای تکنالوجیکی دستگاه کوکسازی بطی
-3.10.4فابریکات سمنت مصرف کنندۀ عمده کوکس نفتی
 -4.10.4عملیات بعد از اصالحات در پروسه کوکسازی
-5.10.4استفاده ازتکنالوژی جدید) KHDهمبولت) جهت جایگزینی
پانزدهم

پرسش و
پاسخ

100%کوکس نفتی.
 -6.10.4خود اشتعالی و احتراق ترکیبات مفر
 -7.10.4جایگزین کردن کوکس نفتی به جای ذغال سنگ
-8.10.4استفاده از کوکس نفتی در دو خط تولید فابریکه Ramla

-9.10.4استفاده از اصل ( TOTحرارت-اکسیجن-تایم)
-10.10.4نحوۀ آماده سازی و مصرف کنندۀ کوکس نفتی درصنعت
سمنت خشک کردن و آسیاب نمودن کوکس نفتی
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 -11.10.4آسیاب غلتکی ساخت شرکت FL Smidth

 -12.10.4آسیاب غلتکی ساخت شرکت پایپ لین

 -13.10.ساخت شرکتFL Smidth
 -14.10.4داش جدید C.Greco
-15.10.4اساسی آن
 -16.10.4ریاکتورعملیه کوکسازی
شانزدهم

پرسش و
پاسخ

 -11.4عملیه پیرولیز ،محصوالت اساسی عملیه پیرولیز و موارد استفاده
از آن
 -1.11.4محصوالت اساسی عملیه پیرولیز و موارد استفاده از آنها
 -2.11.4شیمای تکنالوژیکی دستگاه پیرولیز
شیمای تکنالوژیکی عملیه کوکسازی بالوقفه درقشرجوشان وتجهیزات
4داشهای مورد استفاده جهت احتراق کوکس نفتی در صنعت سمنت
دوفلکسی
داش

مفردات و پالن درسی مضمون هفته وار میتود های فزیکی درکیمیای عضوی
لیسانس

مقطع تحصیلی:
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پوهنتون:

................

پوهنحًی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز
میتودهای فزیکی در کیمیای عضوی

اسم مضمون:

ICE-PGIE -634

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 2کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:
صنف:

سوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر
تحت عنوان مضمون میتودهای فزیکی در کیمیای عضوی مسایلی چون مادون سرخ سپکتروسکوپی ماورای بنفش ،
سپکتروسکوپی ریزونانس مقناطیسی پروتون ها  ،ریفرکتومتر ،مومنت های دیپول  ،استفاده مشترک تمام میتود ها ومسه
سپکتروسکوپی مورد بحث وبررسی قرار میگیرد.
اهداف آموزشی :


آموزش تعیین پارامتر های فزیکی



آموزش کروموتوگرفی



آموزش IRسپکتروسکوپی



آموزش در مورد PMRسپکتروسکوپی



آموزش در مورد اسپکتروسکوپی کتله

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛
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ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛

کارهای گروهی و ارائه آن
مفردات درسی
فصل اول
1-1

تعیین کثافت

1-2

تعیین درجه حرارت ذوبان

1-3

تعیین درجه حرارت غلیان

1-4

تعیین درجه حرارت انجماد

1-5

انواع تقطیر

1-6

طریقه های فلتریشن

فصل دوم
کروموتوگرفی
 2-1معلومات عمومی در مورد کروماتوگرافی
 2-2انواع کروماتوگرافی
 2-3کروموتوگرافی صفحه یی
 2-4کروموتوگرافی میله یی
2-5

تعیین Rf

فصل سوم
مادون سرخ سپکتروسکوپی ()IR( ( Infrared Rays
 -3-1انتخاب شرایط اوپیتمال یا شرایط الزم وضروری برای سپکتر()RH
 -3-2نواقص عمده مادون سرخ سپکتروسکوپی ()RH
 -3-3استاتیک مادون سرخ سپکتروسکوپی ()RH
 3-4عمده ترین مشخصات جذب امواج درساحات اهتزاز مالیکول عضوی
 3-5فریکونسی اهتزازات مالیکول های عضوی
 3-6انالیز ساختار مالیکول توسط مادون سرخ سپکتروسکوپی ( )RHومثال های
375

بخش چهارم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف سوم رشته انجنیری صنایع نفت و گاز

فصل چهارم
سپکتروسکوپی ماورای بنفش () uv ( ) Ultraviolet
 4-1سپکتروسکوپی ماوارای بنفش وشرایط استحصال آن
 4-2واکنش سپکتروسکوپی ماوارای بنفش وساختار مالیکول عضوی
 -2.1.3کروموفورم ها واوکسو کروم ها.
 -2.1.4مشخصات یا خواص مختصر جذب انتخابی ساختار های مختلف عناصر مالیکول های عضوی.
 -2.1.5استفاده اسپکترهای الکترونی برای تثبیت ساختمان مالیکول های عضوی.
 -2.1.6مثال های انالیز ساختار مالیکول ها توسط سپکتروسکوپی الکترونی
فصل پنجم
-3.1

سپکترریزونانس مقناطیسی پروتون () PMR() Proto Magnetic Resonance
 -3.1.1ارتباط سپکتر ( ) PMRبا شرایط سپکترنمودن
 -3.1.2معلومات عمومی راجع به توضیح سپکتر( ) PMRدرانالیز ساختار مالیکول.
 -3.1.3مثال های استفاده شده ( ) PMRبرای تعیین ساختار مالیکول.
 -3.1.4توضیح سپکترهای ساده .
 -3.1.5انالیز های ساختار مالیکول ها توسط سپکتروسکوپی ریزوناسی مقناطیسی پروتون

فصل ششم
-4.1

ریفرکتومتر:
 -4.1.1مشخصات ومحاسبات عملی برای تثبیت ریفرکشن مالیکولی .
 -4.1.2تعیین ساختار مرکبات عضوی توسط ریفرکشن.
 -4.1.3انالیز مثال های ساختار مالیکول ها توسط ریفرکشن مالیکول .

فصل هفتم
-5.1

مومنت های دیپول:
 -5.1.1تعریف مومنت های دیپول .
 -5.1.2محاسبه مومنت دیپول توسط شیمای ادیتیفی
 -5.1.3مثال های استفاده شده مومنت دیپول برای تحقیق ساختار مالیکول .

فصل هشتم
-6.1

استفاده مشترک تمام میتود های فزیکی برای تعیین ساختار مالیکول مرکبات عضوی:
 -6.1.1مثال های استفاده کمپلکس های فزیکی .
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 -6.1.2استفاده مشترک میتود های سپکتروسکوپی ( ) IRوریزونانس مقناطیسی پروتون ها ()PMR
 -6.1.3استفاده مشترک طرق مادون سرخ سپکتروسکوپی ()IRوسپکتروالکترونی()UV
 -6.1.4استفاده مشترک میتود های سپکتروسکوپی الکترونی ( )UVوریزونانس مقناطیسی پروتون
ها()PMR
 -6.1.5استفاده مشترک برای تعیین ساختار مالیکولی مرکبات عضوی میتود های سپکتروسکوپی به طرق
غیر سپکتروسکوپی.
فصل نهم
-7.1

مسه سپکتروسکوپی :
 -4.1.4مطالعه مسه سپکترهای گروپ های مختلف مرکبات عضوی.
 -4.1.5جدول رهنما.

مأخذ ( ) References
 -1ا.کوزیسیوف .س.م -کاگرمانوف .ی.ن – توراکوف محاسبات عملیات صفعت تصفیه نفت
 -2ابوالحسن خاکزاد .تکنالوژی پاالیش نفت .دانشگاه تهران 1350
 -3ن.دیاروف .ف نقیب اهلل نای خیل تخنالوژی مواد عضوی .البوم شیمای تکنالوژیکی کابل 1359
 -4ن.دیاروف .ف نقیب اهلل نای خیل تخنالوژی مواد عضوی استحصال روغنیات مالشی قسمت ()3کابل 1358
 -5ب.م ریباک انالیز نفت ومحصوالت نفتی
 -6سید زلمی واعظی .ف.م استشوف .

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.
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در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

زیستی و انکشاف پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط

موسسات صنعتی

چنان پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های

 =3اعظمی ترین اشتراک
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 =1کمترین اشتراک
 =2اشتراک متوسط

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم

مجموع

2.46
اوسط عمومی

پالن درسی هفته وار مضمون

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

3

2.4

2.4

2

2.4

2.6
اسپکتروسکوپی کتله
5

آموزش در مورد

محصوالت متنوع
مراقبت و اتوماتیزه ساختن دروسه های
3حفظ و

3

2

2

2

2

2
4

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید

3

2

3

2

2

2
سپکتروسکوپی

 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

3

آموزش IRسپکتروسکوپی

3

2

3

2

2

3

آموزش در موردPMR

فرآورده های نفتی با در نطر داشت افتصادیت پروژه

2

آموزش کروموتوگرفی

3

3

2

2

3

3
فزیکی

1

آموزش تعیین پارامتر های

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف

3

3

2

2

3

3

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره
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معلومات
اساسی

هفته

اول

دوم

رشته

مضمون

دیپارتمنت

انجینری صنایع

میتود های فزیکی در

انجنیری صنایع

کیمیاوی

کیمیای عضوی

کیمیاوی نفت وگاز

موضوع

نتیجه متوقعه
آموزشی

صنف

سمستر

سوم

اول

فعالیت استاد

تعداد
کردیت
2

فعالیت

روش

محصل

تدریس

تعیین کثافت  ،تعیین درجه حرارت

نوع مضمون

تخصصی

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

ذوبان
تعیین درجه حرارت غلیان  ،انجماد ،طریقه

پرسش و پاسخ

های فلتریشن

کروموتوگرافی ،معلومات عمومی درمورد
سوم

پرسش و پاسخ

کروماتوگرافی
انواع کروماتوگرافی

چهارم

مادون سرخ سپکتروسکوپی ،انتخاب شرایط

پرسش و پاسخ

اوپتیمال یا شرایط الزم وضروری برای سپکتر
نواقص عمده مادون سرخ سپکتروسکوپی

پنجم

پرسش و پاسخ

عمده ترین مشخصات جذب امواج درساحات
اهتزاز مالیکول عضوی

ششم

هفتم

سپکتروسکوپی ماورای بنفش و شرایط

پرسش و پاسخ

استحصال آن ها

واکنش سپکتروسکوپی ماورای بنفش و

پرسش و پاسخ

ساختار مالیکول های عضوی

هشتم

مثال های انالیز ساختار مالیکول ها

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

هفته

موضوع

دهم

سپکتر ریزونانس مقناطیسی پروتون

یازدهم

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت

روش

محصل

تدریس

ارزیابی روزمره
پرسش و پاسخ

معلومات عمومی راجع به توضیح

پرسش و پاسخ

سپکتر در انالیز ساختار مالیکول
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دوازدهم

ریفرکتو متر

پرسش و پاسخ

سیزدهم

مومنت های دایپول

پرسش و پاسخ

استفاده مشترک تمام میتود های
چهاردهم

پرسش و پاسخ

فزیکی برای تعیین ساختار مالیکول
مرکبات عضوی

پانزدهم

مسه سپکتروسکوپی

پرسش و پاسخ

شانزدهم

رهنمایی امتحان نهایی

پرسش و پاسخ

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون صنایع پولیمیری
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحی:
دیپارتمنت:

انجنیر صنایع کیمیاوی
انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز
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اسم مضمون:

صنایع پولیمیر
ICE-PGIE -0635

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

2کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

سوم

سمستر:

دوم

شرح مختصرمضمون
کیمیای پولیمیر یکی از مضامین تخصصی رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز بوده که با مطالعه این مضمون
معلومات در باره تولید و خصوصیات انواع مرکبات و مواد ضروری برای زنده گی انسانها و صنعت حاصل می گردد.
اهداف آموزشی:


آموزش در مورد اهمیت کیمیاوی پولیمیر در اقتصاد ملی وصنعت



آموزش در مورد پولیمیرایزیشن کتلستی



آموزش در مورد پولی کاندنسیشنی ها



آموزش در مورد پولیمیرایزیشن رادیکالی



آموزش در مورد پولیمیرایزیشن آیونی

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون ریاکتور های کیمیاوی
فصل اول
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معلومات عمومی در باره مرکبا پولیمیری
-1.1

تعریف  ،تاریخچه واهمیت کیمیاوی پولیمیر در اقتصاد ملی وصنعت

-1.2

تفاوت اساسی میان مرکبات پولیمیری ومرکبات ساده

-1.3

مالیکولهای زنجیری بزرگ وساختمان انها

-1.4

تاثیر قوه های بین المالیکولی باالی خواص مرکبات پولیمیری

-1.5

کتله مالیکولی پولیمیرها

-1.6

مونومیر ها منحیث مواد اولیه برای سنتز پولیمیرها

-1.7

استحصال پولیمیرها از مرکبات ساده

-1.8

خالصه فصل

تمرینات
فصل دوم
پولی کاندنسیشن
-2.1

پولی کاندنسیشن متعادل

-2.2

کنیتک پولی کاندنسیشن در مذابه

-2.3

پولی کاندنسیشن مشترک (کوپولی کاندنسیشن)

-2.4

خصوصیات پولی کاندنسیشن سه بعدی

-2.5

پولی کاندنسیشن غیر متعادل

-2.6

پولی کاندنسیشن در محلول

-2.7

پولی کاندنسیشن ایمولشنی

-2.8

پولی کاندنسیشن اکسپتر -کتالیتیکی (به حرارت پایین )

-2.9

پولی کاندنسیشن درفاز جامد

 -2.10خالصه فصل
تمرینات
فصل سوم
پولیمیرایزیشن
-3.1

پولیمیرایزیشن رادیکالی

-3.2

مواد غیر فعال کننده (انجیبیتورها)وتنظیم کننده ها

-3.3

رول اکسیجن ومخلوط ها در پولیمیرایزیشن رادیکالی

-3.4

سرعت پولیمیرایزیشن رادیکالی

-3.5

تاثیر فاکتور های مختلف باالی پولیمیرایزیشن رادیکالی
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-3.6

توزیع کتلوی – مالیکولی درپولیمیرایزیشن رادیکلی

-3.7

کوپولیمیرایزیشن

-3.8

خالصه فصل

تمرینات
فصل چهارم
پولیمیرایزیشن آیونی
-4.1

پولیمیرایزیشن کتیونی

-4.2

پولیمیرایزیشن ایونی

-4.3

پولیمیر های منظم وپولیمیر های ایونی – هم اهنگ

-4.4

کنیتیک پولیمیرایزیشن با کتالیزاتور های غیر متجانس ریگلر – ناتا

-4.5

کوپولیمیرایزیشن آیونی

-4.6

خالصه فصل

تمرینات
فصل پنجم
اشکال دیگر پولیمیرایزیشن
-5.1

پولیمیرایزیشن مونومیرهای که دارای روابط سه گانه  ،کاربونیلی وایزو سیانیتی ها اند.

-5.2

پولیمیرایزیشن انتقالی

-5.3

پولیمیرایزیشن حلقه ها

-5.4

پولیمیرایزیشن مونومیر های پولپینی

-5.5

خالصه فصل

تمرینات
فصل ششم
ارتباط قابلیت تعاملی مونومیر های وینایلی با ساختمان انها وبعضی فاکتور های دیگر
-6.1

تعامل پذیری مونومیرها

-6.2

خالصه فصل

تمرینات
فصل هفتم
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میتودهای عملی انجام عملیه پولیمیرایزیشن
-7.1

پولیمیرایزیشن در بولک ویا در بدنه

-7.2

پولیمیرایزیشن در محلول

-7.3

پولیمیرایزیشن ایمولشنی

-7.4

پولیمیرایزیشن سوسپنشنی

-7.5

پولیمیرایزیشن به حالت گازی

-7.6

پولیمیرایزیشن درفاز جامد

-7.7

پولیمیرایزیشن در کرستال های مایع

-7.8

پولیمیرایزیشن در روی قالب ها

-7.9

خالصه فصل

تمرینات
فصل هشتم
میتود های دیگر سنتیز پولیمیر ها
-8.1

ریکامینیشن پولیمیرها

-8.2

اولیگو میرها

-8.3

بالک – کوپولیمیرها

-8.4

کوپولیمیر های پیوند دار

-8.5

خالصه فصل

تمرینات
فصل نهم
پولیمیرهای مهم صنعتی وطبیعی
-9.1
-

پولی اتلین
پولیمیرایزیشن ایتلین به طرق مختلف صورت میگیرد که بطور مختصر به ان ها اشاره میشود

-9.2

پولی پروپلین

-9.3

پولی ایزوپروپلین

-9.4

پولی ستایرین

-9.5

پولی وینایل کلوراید

-9.6

پولی تترا فلورو ایتلین (تیلفون  ،فلورو پالست – )4

-9.7

پولی اماید ها

-9.8

سلیکون ها
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-9.9

خواص وموارد استعمال سلیکون ها

 -9.10فینو پالست ها
 -9.11امینو پالست ها
 -9.12سلولوز
 -9.13نشایسته ودیگر پولی سکراید ها
 -9.14لیگنین  ،هوموس  ،ذغال سنگ وکروجن
 -9.15اسفالت ها
 -9.16شالک ها
 -9.17آمبر
 -9.18پولیمیرهای مشتق از روغن تال
 -9.19پروتین ها ونوکلیوییک اسید ها
 -9.20پولیمیرهای بیوتادایین ومشتقات آن
 -9.21کاوچوک های طبیعی
 -9.22کاوچوک مصنوعی
 -9.23خالصه فصل
تمرینات
فصل دهم
حالت فزیکی پولیمیرها (خواص فزیکی ومیخانیکی پولیمیر ها )
 -10.1حالت فازی پولیمیرها
 -10.2تغییر شکل پولیمیرها
 -10.3حادثه ریالکشن
 -10.4توام ساختن تغییر شکل ارتجاعی وجریان
 -10.5حالت سیال لزجی پولیمیرها
 -10.6حالت شیشه نمای پولیمیرها
 -10.7حالت کریستالی پولیمیرها
 -10.8پدیده های سمت یابی در پولیمیرها
 -10.9مواد پولیمیری ترکیبی  ،پرکننده ها وتاثیر آنها باالی خواص فزیکی وکیمیاوی پولیمیرها
 -10.10خالصه فصل
تمرینات
فصل یازدهم
محلول های پولیمیرها
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 -11.1طبیعت محلول های پولیمیری  ،کنیتیک وترمودینامیک حل شدن پولیمیرها
 -11.2محلول های غلیظ پولیمیر ها وتشکیل شدن ساختمان جیلی
 -11.3پالستیفیکاتورها وپالستیفیکیشن
 -11.4محلول های رقیق پولیمیرها
 -11.5خالصه فصل
تمرینات
فصل دوازدهم
کتله مالیکولی پولیمیرها – اشکال ماکرومالیکول ها
 -12.1میتود های تعیین کتله مالیکولی پولیمیرها
 -12.2فرکشن سازی پولیمیرها
 -12.3میتود های تعیین اشکال ماکرومالیکول ها
 -12.4خالصه فصل
تمرینات
فصل سیزدهم
خواص الکتریکی پولیمیرها
 -13.1پولیمیرهای دی الکتریک
 -13.2پولی الکترولیت ها
 -13.3تبدیل مستقیم انرژی کیمیاوی به انرژی میخانیکی
 -13.4پولیمیر های تعویض ایونی
 -13.5مومنت دایپول برقی پولیمیرها
 -13.6خالصه فصل
تمرینات
فصل چهاردهم
تغیرات کیمیاوی پولیمیرها
 -14.1تغیرات پولیمیر انالوگی ( مشابه پولیمیرها)
 -14.2تشکیل پولیمیر های غیر خطی وشبکه ای
 -14.3تخریب پولیمیرها
 -14.4فرسایش پولیمیرها ومیتود های حفاظت آنها
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 -14.5خالصه فصل
تمرینات
مأخذ ( ) References
 -1توکل  ،حسین .ارسالن زاده  ،سعید امیر  .معینی  ،محمد حسین ( .)1390مبانی شیمی پولیمیر وآزمایشگاه  ،دانشگاه
زابل تهران
 -2خسروی  ،مرتضی  .)1394(.روش های تولید فرآورده ها درصنعت پتروشیمی  .انتشارات دانشگاه تهران
 -3محمدی  ،ناصر  .)1392(.شیمی فزیک پولیمیر .دانشگاه صنعتی امیر کبیر  ،تهران
 -4ملکوم  ،پ .اسیتونز )1990(.شیمی پولیمیر،ج . 1مترجمان عباس شکروی واردشیر خزانی  .)1397(.دانشگاه تربیت
معلم  ،تهران

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%
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امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

انکشاف پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

متنوع
3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن درپروسه های

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت

معلوما اساسی

عضوی با در نطر داشت افتصادیت پروژه
 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی

دیپارتمنت

صنف

رشته
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کردیت

سمستر

تعداد

نوع مضمون

مضمون

3

2

3

3

3

3

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4
مجموع

3
پولیمیرایزیشن رادیکالی

2
5

2
4

پولیمیرایزیشن آیونی

3
2

مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف

3

3

2
کاندنسیشنی ها

2

3
3

3

2
2

3
2

2

2
پولیمیرایزیشن کتلستی

2

3
3

2
1

3

2

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

نمره

2
واهمیت کیمیاوی پولیمیر در

نمره

2
3

نمره

نمره

نمره

نمره
آموزش در مورد تاریخچه

اقتصاد ملی وصنعت
آموزش در مورد

آموزش در مورد پولی

آموزش در مورد

آموزش در مورد

اوسط عمومی
2.5
 =۳اعظمی ترین اشتراک  =۲اشتراک متوسط  =۱کمترین اشتراک

پالن درسی هفته وار مضمون
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انجنیری صنایع

تکنالوژی تصفیه

کیمیاوی نفت

نفت وگاز1

وگاز

موضوع

هفته

انجنیری صنایع
سوم

کیمیاوی نفت

دوم

2

وگاز

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت

روش

محصل

تدریس

معلومات عمومی درموردمرکبات

اول

تخصصی

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

پولیمیری

دوم

پولی کاندنسیشن

پرسش و پاسخ

سوم

پولیمیرایزیشن

پرسش و پاسخ

چهارم

پولیمیرایزیشن آیونی

پرسش و پاسخ

پنجم

اشکال دیگر پولیمیرایزیشن

پرسش و پاسخ

ارتباط قابلیت تعاملی مونومیر های
ششم

پرسش و پاسخ

وینایلی با ساختمان آنها و بعضی
فکتور های دیگر
میتود های عملی انجام عملیه

هفتم

پرسش و پاسخ

پولیمیزایزیشن

هشتم

میتود های دیگر سنتیز پولیمیر ها

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

هفته

دهم

موضوع

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

پولیمیر های مهم

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

صنعتی و طبیعی

یازدهم

حالت فزیکی پولیمیر ها

پرسش و پاسخ

دوازدهم

محلول های پولیمیر ها

پرسش و پاسخ

سیزدهم

کتله مالیکولی پولیمیر

پرسش و پاسخ

ها
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چهاردهم

پانزدهم
شانزدهم

خواص الکتریکی

پرسش و پاسخ

پولیمیر ها
تغیرات کیمیاوی

پرسش و پاسخ

پولیمیر ها

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی

مفردات و پالن درسی هفته واز مضمون ریکتور های کیمیاوی
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحی:
دیپارتمنت:

انجنیر صنایع کیمیاوی
انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

اسم مضمون:

ریکتورهای کیمیاوی

کود مضمون:

ICE-PGIE -0636

تعداد کریدیت:

2کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

سوم

سمستر:

دوم

392

بخش چهارم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف سوم رشته انجنیری صنایع نفت و گاز

شرح مختصرمضمون
ری کتور های کیمیاوی یکی از مضامین تخصصی رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز بوده که با مطالعه این
مضمون معلومات در باره طرح و دیزاین ریکتور ها حاصل می گردد.
اهداف آموزشی:


آموزش تعامالت کیمیاوی



آموزش کنتیک کیمیاوی



آموزش سرعت تعامالت کیمیاوی



آموزش معادالت عمومی سرعت



آموزش در مورد کنیتیک کیمیاوی

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بینمحصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات مضمون
فصل اول
مروری برتعامالت کیمیا وی انجنیری
 1.1صنف بندی تعامالت کیمیاوی
 1.2دسته بندی ریکتورهای کیمیاوی
 1.3پدیده ها ومفاهیم
1.3.1

استوکیومتری

1.3.2

کنیتیک کیمیاوی
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1.3.3

تاثیرات انتقاالت

1.3.4

معادالت عمومی سرعت

1.3.5

توازن اجزا تعاملی درمعادالت و معادله دیزاین ریکتور

1.3.6

بیالنس انرژیکی عملیه ها

1.3.7

بیالنس مومنت عملیات

 1.4تمرینات معمولی
1.4.1

ریکتور های آزمایشی

1.4.2

انتخاب انواع ریکتورها

1.4.3

انتخابشرایطعملیاتی

 1.4.4مالحظاتعملیاتی
1.4.5

بزرگ کردن مقیاس

1.4.6

میتودتشخیص

 1.5ریکتور های صنعتی
 1.6مسایل
فصل دوم
استوکیومتری
 2.1چهارمفهوم تعامالت کیمیاوی
 2.2فورمول های کیمیاوی و ضرایب استوکیومتری
 2.3درجه تبدیل یک تعامل کیمیاوی
 2.4تعامالت کیمیاوی مستقل وغیرمستقل
 2.5.1تعامل کننده های محدود
 2.5.2تعامل کننده های اضافی
 2.6خصوصیات عملکرد دستگاه تعاملی
 2.6.1تبدیل تعامل کننده
 2.6.2درجه تبدیل محصوالت وقابلیت انتخاب
 2.7اندازه گیری درجه تبدیل
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 2.8مشخصات ترکیب اجزا مستقل
2.9

مسایل

فصل سوم
کنیتیک کیمیاوی
3.1

سرعت تشکیل اجزا

3.2

سرعت تعامالت کیمیاوی

3.3

معادله سرعت تعامالت کیمیاوی

 3.4تاثیرات پروسه های انتقالی
 3.5مشخصات زمانی تعامل
3.6

مسایل

فصل چهارم
بیالنس اجزا و معادالت دیزاین
 4.1بیالنس های ماکرسکوپیک اجزا -معادالت عمومی دیزاین بر اساس اجزا
 4.2معادالت دیزاین اجزا – ریکتور های خیالی بر اساس اجزا
 4.2.1ریکتور های وقفوی خیالی
 4.2.2ریکتورهای مسلسل با مخلوط کننده کامل()CSTR
 4.2.3ریکتورهای جریان غیروقفوی ()PFR
 4.3معادالت دیزاین مبتنی برتعامل
 4.3.1ریکتور های وقفوی خیالی
 4.3.2دستگاه تعاملی غیروقفوی
 4.3.3دستگاه تعاملی مسلسل با مخلوط کننده کامل) (CSTR
 4.3.4روش فورمول بندی
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 4.4معادالت بی بعد دیزاین ومنحنی های عملیاتی
فصل بنجم
ساختمان انواع دیگر ریکتور ها
 9.1ریکتور های نیمه وقفوی
 9.2ریکتور های غیر وقفوی با جریان مصرف توزیعی
9.3ریکتورهای تقطیری
 9.4ریکتور های مسلسل

مأخذ ( ) References

 -1حسامی ،بهشته .کاظمی ،دکترمحمد . [1385 ].طراحی راکتورهای شیمیایی .تهران :ص.92
2. G. F. Froment and K. B. Bischoff,Chemical Reactor Analysis and Desig, 2 nd
ed.,Wiley, New York, 1990.
3. K. G. Denbigh and J. C. R. Turner,Chemical Reactor Theory, Cambridge
UniversityPress, NewYork,1971.
4. C. G. Hill,An Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor
Design,Wiley, New York, 1977.
5. L. D. Schmidt,The Engineering of Chemical Reactions, 2nd ed., Oxford
UniversityPress, New York,2005.
6. M. E. Davis and R. J. Davis,Fundamentals of Chemical Reaction
Engineering,McGraw-,NewYork,2003.

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری



حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.
محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.
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بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.

پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

انکشاف پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -4چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

متنوع
3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن درپروسه های

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت

عضوی با در نطر داشت افتصادیت پروژه
 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی
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مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف

4

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

3

2

2

2

2

2

3

آموزش معادالت عمومی سرعت

3

3

3

3

3

3

2

آموزش سرعت تعامالت کیمیاوی

3

3

2

2

2

2

آموزش کنتیک کیمیاوی

3

2

2

2

2

2
آموزش تعامالت کیمیاوی

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

نتایج متوقعه مضمون
شماره
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته
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آموزش در مورد کنیتیک
5

کیمیاوی
مجموع

3

2

2

3

3

3

3

2.4

2.2

2.4

2.4

2.4

اوسط عمومی
2.46
 =۳اعظمی ترین اشتراک  =۲اشتراک متوسط  =۱کمترین اشتراک

پالن درسی هفته وار مضمون

معلوما اساسی

هفته

رشته

مضمون

دیپارتمنت

انجینری صنایع

ریکتور های

انجنیری صنایع

کیمیاوی نفت وګاز

کیمیاوی

کیمیاوی نفت وگاز

موضوع

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

صنف

سوم

فعالیت محصل

سمستر

تعداد
کردیت

دوم

روش تدریس

2

نوع مضمون

تخصصی

ارزیابی روزمره

مروری بر تعامالت کیمیاوی
اول

پرسش و پاسخ

انجینری ،صنف بندی ریکتور های
کیمیاوی

دوم

پرسش و پاسخ

پدیده ها و مفاهیم
معادالت عمومی سرعت  ،توازن

سوم

پرسش و پاسخ

اجزای تعاملی درمعادالت ومعادله
دیزاین ریکتور

چهارم
پنجم

استوکیومتری

پرسش و پاسخ

چهارم مفهوم تعامالت کیمیاوی

پرسش و پاسخ

مشخصات جریان ورودی ریکتورها
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ششم

تعامل کننده های محدود و اضافی

پرسش و پاسخ

هفتم

خصوصیات عملکرد دستگاه تعاملی

پرسش و پاسخ

هشتم

مشخصات ترکیب اجزا مستقل

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

نتیجه
هفته

موضوع

متوقعه
آموزشی

دهم

یازدهم

کنتیک کیمیاوی
سرعت تشکیل اجزا

پاسخ
پرسش و

بیالنس مادی و معادالت دیزاین

پاسخ
پرسش و

اجزا،معادالت عمومی دیزاین بر

پاسخ

اساس اجزا
سیزدهم

محصل

تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و

بیالنس های مایکروسکوپیک
دوازدهم

فعالیت استاد

فعالیت

روش

ریکتور های وقفوی خیالی

پرسش و

دستگاه تعاملی غیروقفوی

پاسخ

چهاردهم

روش فورمول بندی

پانزدهم

ساختمان انواع ریکتور ها

شانزدهم

رهنایی امتحان نهایی

پرسش و
پاسخ
پرسش و
پاسخ
پرسش و
پاسخ
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون اساسات روش تحقیق
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحی:
دیپارتمنت:

انجنیر صنایع کیمیاوی
انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

اسم مضمون:

اساسات روش تحقیق

کود مضمون:

ICE-PGIE -0637

تعداد کریدیت:

1کریدیت

نوعیت مضمون:

اختیاری

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

سوم

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
در مقاطع مختلـف تحصـیلی محصـالن بایـد بـرای بـاالبردن درجـه علمـی خـود بـه ارایـه مقـاالت تحقیقـی
و مونوگراف ها میپردازند ،اما معموالً پـیش از انجـام هـان کـار بایـد یـک طـرح اولیـه ازتحقیـق ارایـه شـود کـه بـه آن
پروپوزل گفته می شود .پروپوزل در واقـع طـرح اسـت کـه شـخص میخواهـد یـک کـار تحقیقـاتی انجـام دهـد و بایـد
آنرا به شکل پیشـنهادی ارایـه نمـوده و در صـورت تأئیـد شـدن بـه انجـام آن اقـدام مـی نماینـد .وقتـی یـک پروپـوزل
را مــی دهیــد بایــد درنظــر داشــته باشــید کــه درآن اهــداف ،ســواالت و فرضــیات ویژگــی هــای روش تحقیــق ،زمــان و
هزینه های الزم برای اجرای آن همگی به شکل روشن و قانع کننده بیان شود.
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اهداف آموزشی:
آشنائی با اساسات پروپوزل نویسی
دانستن مسائل مهم جهت تهیه پوپوزل
موارد گنجانیده شده در پروپوزل
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛
بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصالن؛
ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصالن؛
کارهای گروهی و ارائه آن
کارهای البراتوای وجود ندارد.

مفردات مضمون اساسات روش تحقیق


معرفی پالیسی کورس



بخش اول (کلیاتی در باره روش تحقیق علمی)



بخش دوم



انواع روش های تحقیق علمی



بخش سوم



آشنایی با مراحل تحقیق



ترتیب و تنظیم نمودن عنوان



چکیده (جمعبندی)



فصل اول (مقدمه)

 پرابلم ها و بیان مسله تحقیق
 .فصل دوم (تاریخچه تحقیق


طرز اخذ معلومات جهت نوشتن تاریخچه تحقیق



فصل سوم (ساحه مطاله وطرز جمع آوری دیتا)



جزئیات در مورد هردو عنوان



فصل چهارم (میتودولوژی )



فصل پنجم (نتایج متوقعه ) و جداول زمانی و مصارف



طرز نوشتن منبع و مآخذ



سایتیشن در پرگراف
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امتحان وسط سمستر


معلومات مفصل پیرامون راپور تحقیق



فرق بین پیشنهاد و راپور تحقیق



چگونگی نوشتار راپور تحقیق



طرز نوشتن نتایج و مناقشه



طرز نوشتن نتیجه گیری و پیشنهادات



طرز نوشتن اظهار امتنان



طرز نوشتار ضمایم  ،مخففات در پرگراف ،معرفی جداول و گراف ها در پرگراف و چگونگی نمبر زدن آن



مرورکوتاهی به دروس گذشته و رهنمایی به نوشتن پیشنهاد تحقیق



حل مشکالت محصالن و رهنمایی امتحان نهایی سمستر

اساسات روش تحقیق
این کورس چگونگی روش پروپوزل نویسی و تحقیق علمی را به محصالن پیشکش می نماید .انتخاب عنوان خوب
 ،طرز تهیه مطالب مرتبط به پروپوزل از جمله پیشگفتار ،چکیده  ،مقدمه  ،اهداف تحقیق  ،بیان مساله تحقیق ،سواالت
تحقیقی  ،پرابلم ها  ،محدودیت ها وطرزالعمل کاری ،تاریخچه تحقیق ،انتخاب ساحه مطالعه و جمع آوری دیتا های مورد
نیاز،میتود کاری ،انالیز دیتاهای جمع آوری شده و همچنان بخش های نتایج و مناقشه و نتیجه گیری و تشکر نامه را
محصالن به صورت دقیق آموخته  ،به کسب مهارت های علمی و عملی شان افزوده و در اخذ پروژه های انجنیری دانستن
و مهارت پروپوزل نویسی به ایشان کمک می نماید .
نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.

در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم میعاد معین ،استاد را در جریان

میگذارد.
پالیسی حاضری



حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.
محصالن با عذر معقول صرف تا  25%غیر حاضری نموده می توانند.

 بیشتر از  25%غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.
پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصالن ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد.
محصالن می توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
شیوه ارزیابی :هر روز قبل از شروع درس از چند نفر محصل درس گذشته پرسان میشود گاهی امتحان صنفی بدون
اطالع قبلی محصالن گرفته میشود.
پالیسی حاضری
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حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪۲۵غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪۲۵غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر
100%

مجموع
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متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

انکشاف پایداراین روند

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

پالن گذاری از احداث اعمار پروژه های موسسات صنعتی

 -۴چگونگی دریافت بازار و تولیدات مشابه و هم چنان

تولیدی با در نظر داشت معیارهای بین المللی

متنوع
3حفظ و مراقبت و اتوماتیزه ساختن درپروسه های

رهبری سالم از پروسه های تکنالوژیکی تولید محصوالت

عضوی با در نطر داشت افتصادیت پروژه
 .2کسب مهارت های مسلکی و تخصصی از چکونکی
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مواد خام وچگونگی تبدیل آن به محصوالت مختلف

اوسط عمومی
2.46
 =۳اعظمی ترین اشتراک  =۲اشتراک متوسط  =۱کمترین اشتراک

 .1کسب مهارت های مسلکی جهت تحلیل وارزیابی

3

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4
5

مجموع

3

2

3

3

3

2
4

چگونگی نوشتار راپور تحقیق

3

3

2

2

3

3
3

آموزش روش های تحقیق

3

2

3

2

2

2
2

آموزش طرق جمع آوری دیتا

3

3

2

3

2

3
نویسی

3

2

2

2

2

2
آموزش ساسات تحقیق

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

نتایج متوقعه مضمون
شماره
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

آموزش شیوه های پروپوزل

بخش چهارم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف سوم رشته انجنیری صنایع نفت و گاز

پالن درسی هفته وار مضمون
رشته
معلوما اساسی

مضمون

انجینری صنایع
کیمیاوی

اساسات روش
تحقیق

نفت وگاز

صنف

دیپارتمنت

سمستر

تعداد
کردیت

نوع مضمون

انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت

سوم

دوم

1

اختیاری

وگاز

نتیجه
متوقعه

فعالیت استاد

فعالیت

هفته

موضوع

اول

انواع روش های تحقیق علمی

پرسش و پاسخ

دوم

آشنایی با مراحل تحقیق

پرسش و پاسخ

آموزشی

سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

ترتیب و تنظیم نمودن عنوان

محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

چکیده

پرسش و پاسخ

پرابلم ها و بیان مسئله تحقیق
طرز اخذ معلومات جهت نوشتن

پرسش و پاسخ

تاریخجه تحقیق

پرسش و پاسخ

ساحه مطالعه وطرز جمع آوری دیتا
متود لوژی

پرسش و پاسخ

جداول زمانی ومصارف

هشتم

طرز نوشتن منبع و ماخذ

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ
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هفته

موضوع

دهم

سایتیشن در پرگراف

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره
پرسش و پاسخ

معلومات مفصل پیرامون

پرسش و پاسخ

راپور تحقیق
فرق بین پیشنهاد و

پرسش و پاسخ

راپور تحقیق
طرز نوشتن نتیجه

پرسش و پاسخ

گیری و پیشنهادات
طرز نوشتن اظهار

چهاردهم

امتنان ،طرز نوشتار

پرسش و پاسخ

ضمایم ،مخففات در
پرگراف
مرور کوتاهی به دروس

پانزدهم

پرسش و پاسخ

گذشته قو رهنمایی به
نوشتن پیشنهاد تحقی

شانزدهم

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی
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بخش پنجم

پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی
رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

مفردات وپالن درسی هفته وار مضامین

صنف چهارم  -سمستر اول

مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون ثقافت اسالمی ()۷
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شرح مختصر مضمون
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی
انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

دیپارتمنت:

ثقافت اسالمی ( 7قرآن و علوم معاصر)

اسم مضمون:

ICE-PGIE-0701

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 1کریدیت

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

0601

صنف:

چهارم

سمستر:

اول

قرآن و علوم معاصر عنوان هفتمین مضمون ثقافت اسالمی است که در سمستر های هفتم در قالب کاریکولم تحصیلی
ثقافت اسالمی تدریس می شود  .این مضمون به گونه ی کلی ارتباط مطالب قرآنی را با علوم امروزی بیان میکند و از
ضرورت های مبرم جهت فهم درست اسالم میباشد .زیرا تکنال وژی امروزی برخی از جوانان را که از قرآن معلومات کاملی
ندارند دوچار شک و تردیدهای خطیر نموده است ،مانند این گمان که در عصرپیشرفت علم وتکنالوژی مطالب قرآنی
قابلیت تطبیقش را از دست داده است .در حالیکه هر قدر علوم معاصر اکتشافات جدید را ایجاد نماید بجز بیان نمودن
اشارات علمی که در قرآن مجید و سنت پیامبر اسالم قبل از یکهزارو چهارصد سال آمده است ،چیزی دیگری نمیباشد.
محصالن بعد از فراگیری این مضمون در ختم سمستر معلومات کلی علمی را پیرامون مراحل و گونه های نزول قرآن
کریم،حقوق قرآن کریم ،ابعاد اعجاز قرآن کریم و رابطه اکتشافات علمی با مطالب قرآن را بدست آورده و در نتیجه به
عظمت وگسترده گی اعجاز علمی قرآن کریم بیشتر آشنا شده و در تطبیق دستورات قرآن در زندگی فردی و اجتماعی
خویش تالش عاشقانه نموده و در تمام عرصه های حیات شان هدفمندتر گام برخواهند داشت.
اهداف آموزشی:






آشنایی کامل به مباحث عمومی و کلی قرآن کریم ،مراحل و گونه های نزول کریم ابعاد اعجاز و برخی از نمونه
های اعجاز این کالم جاودانه الهی.
شناخت و درک حقوق قرآن کریم  ،معرفت مقاصد و اهداف قرآن کریم
شناخت ابعاد اعجاز قرآن کریم  ،رابطه قرآن کریم با اکتشافات علمی معاصر و چگونگی میزان اعتماد به نظریات
ارایه شده علمی معاصر.
آشنایی به مفاهیم معجزه  ،کرامت  ،استدراج و نمونه های از معجزات پیامبر اکرم (ص)
شناخت مطالب قرآنی پیرامون خلقت سیارات ،حرکات منظومه ها ،تطور خلقت انسان ،نزول باران  ،نظام زوجیت
در هستی

شیوه های تدریس و آموزش:
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ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسخ به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس اصل محصل محوری.
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
پیشگفتار -محتویات مضمون:


قرآن



مراحل نزولی قرآن



جمع آوری قرآن



فضائل قرآن کریم



حقوق قرآن کریم



نظریات برخی از دانشمندان غربی در مورد قرآن کریم



خالصه فصل اول



پرسش ها

 مآخذ
فصل دوهم  :علوم معاصر


تمهید



مفهوم علوم معاصر



قرآن کریم و اکتشافات علمی معاصر



نظریات برخی از دانشمندان علوم معاصر در مورد قرآن کریم



معیار ها و ضوابط اعجاز علمی



پیشرفت ساینس در پرتوی قرآن کریم



اشتباهات نظریات ساینسی



خالصه فصل دوم



پرسش ها

 مآخذ
فصل سوم :اعجاز قرآن کریم


انواع معجزات قرآن کریم



وجوه اعجاز قرآن کریم



نمونه های اعجاز علمی قرآن کریم



خالصه فصل چهارم



پرسش ها
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شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با اصول و مبانی کلی اسالم
 ،آشنایی با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم با دستآوردهای علوم معاصر .

.1

.2

سالم اسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت دنیا و آخرت همآهنگی ایجاد نمایند.

تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان الگوی های عملی تربیه

بیان آثار و حکمت های هر موضوع.

ارایه دانش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر دالیل نقلی و عقلی با

کشور در پرتوی تعالیم حیات بخش اسالمی.

مهم انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه انسانی و عناصر مؤثر در تحکیم صلح و ثبات

تربیه جوانان آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت اسالمی

.3

.4

.5

بلند بردن سطح دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و فعال شان در عرصه های
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.6

 =۳مطابقت کامل

 =۲مطابقت نسبی

 =۱کمترین مطابقت

درست انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری سالم از نعمات ارزنده عالم هستی .

مجموع

3

1.8

2.6

2

1.6

1.4

تطور خلقت انسان ،نزول باران  ،نظام زوجیت در هستی

۵

شناخت مطالب قرآنی پیرامون خلقت سیارات ،حرکات منظومه ها،

3

2

1

2

1

2
پیامبر اکرم (ص)
۴

آشنایی به مفاهیم معجزه  ،کرامت  ،استدراج و نمونه های از معجزات

3

2

2

1

3

1
۳

معاصر و چگونگی میزان اعتماد به نظریات ارایه شده علمی معاصر.

3

2

۱

3

1

2
شناخت ابعاد اعجاز قرآن کریم  ،رابطه قرآن کریم با اکتشافات علمی

3

1

2

2

2

1
۲

انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی جهت تنظیم رابطه

۱

شناخت و درک حقوق قرآن کریم  ،معرفت مقاصد و اهداف قرآن کریم

3

2

2

2

1

1
نزول کریم ابعاد اعجاز و برخی از نمونه های اعجاز این کالم جاودانه

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر
ن.م.

نتایج متوقعه مضمون
شماره
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

آشنایی کامل به مباحث عمومی و کلی قرآن کریم ،مراحل و گونه های

الهی.
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کورس پالیسی هفته وار مضمون
دیپارتمنت

صنف

مضمون

سمستر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

معلومات
اساسی

هفته

ثقافت اسالمی

ساعات
درسی

چهارم

قرآن و علوم معاصر

نتیجه
متوقعه

موضوع

آموزشی

هفتم

1

فعالیت فعالیت روش
استاد

محصل تدریس

پوهنتون
شمول

ارزیابی
روزمره

تعریف قرآن کریم،مفهوم وحی و انواع

برسش

آن،وحی مخصوص قرآن کریم

و پاسخ

اول

1

دوم

o3

سوم

5

چهارم

7

پنجم

9

ششم

11

انواع معجزات قرآن کریم

هفتم

13

وجوه اعجاز قرآن کریم

//

هشتم

15

نمونه های از اعجاز قرآن کریم

//

نهم

17

امتحان بیست فیصد

//

دهم

یازدهم

مراحل نزولی قرآن ،جمع آوری قرآن،
فضائل قرآن کریم
حقوق قرآن کریم ،نظریات برخی از
دانشمندان غربی در مورد قرآن کریم



دالیل عدم تحریف قرآن کریم



معیار ها و ضوابط اعجاز علمی ،پیشرفت
ساینس در پرتوی قرآن کریم ،اشتباهات
نظریات ساینسی.

//
//

//

//
//

 oجدایی میان زمین و آسمان از دیدگاه قرآن
 19کریم و علوم معاصر ،نجوم از قرآن کریم و
علوم معاصر
 oباد و هوا ازدیدگاه قرآن کریم و علوم معاصر
 ، 21زمین و کوه ها ازدیدگاه قرآن کریم و علوم
معاصر
412

//

//
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دوازدهم

o23

سیزدهم

25

چهاردهم

27

پانزدهم

29

ریاضیات از دیدگاه قرآن کریم و علوم
معاصر،فزیک از دیدگاه قرآن کریم و علوم
معاصر

شانزدهم

31

ارزیابی ؛ حل مشکالت محصالن و راهنمایی

محیط زیست ازدیدگاه قرآن کریم و علوم

//

معاصر
بحار و نزول باران ازیدگاه قرآن کریم و علوم

//

معاصر
خلقت انسان و مراحل آن از دیدگاه قرآن

//

کریم و علوم معاصر

//

//

امتحان

مآخذ:

قرآن و علوم معاصر  -دیپارتمنت ثقافت اسالمی

 .１ماخذ اساسی

.１
.２
.３

 .２مآخذ کمکی
.４
.５
.６
.７

مخلص ،عبدالروءف ( ، )1394تجلی قرآن در عصر حاضر،
نابلسی ،محمد راتب ،دایره المعارف اعجاز علمی در پرتوی قرآن و
سنت
زندانی ،عبدالمجید ( ،)1382کتاب توحید ،1382) (،جامعه القرآن،
تهران
صابونی ،علی ،تبیان فی علوم القرآن
میلر ،گری ،قرآن کتاب شگفت انگیز
محسنی  ،آصف ،قرآن یا سند اسالم
عبدالباقی ،مصباح اهلل ،قرآن کریم و علوم معاصر

مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون صنایع تصفیه نفت وگاز()۲
لیسانس

مقطع تحصیلی:
413
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پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

صنایع تصفیه نفت وگاز()2

کود مضمون:

ICE-PGIE-0733

تعداد کریدیت:

 4کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

0633

صنف:

چهارم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون:
این مضمون از جمله مضامین تخصصی بوده که با مطالعه آن محصلین رشته مذکور دانش ومهارت علمی ومسلکی
درعرصه صنایع نفتی کیمیاوی و گاز ،تکنالوژی تصفیه مواد عضوی وغیره فراگرفته .همچنان جهات اساسی صنایع نفت
وگاز ،تصفیه دومی صنایع نفت وگاز  ،کنترول و تنظیم دستگاه های عملیات مذکور وپاک ساختن روغنیات نفتی را مشخص
می سازد.
اهداف آموزشی:


مجهز ساختن محصلین به زیور علمی ومسلکی در مورد علوم انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز



اجرای عملی عملیات آموزش دیده در شیمای های مختلف انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز



بدست آوردن معلومات در مورد خواص فزیکی وکیمیاوی محصوالت نفتی



طرح ریزی تجهیزات صنایع نفتی کیمیاوی جهت استحصال محصوالت نفتی کیمیاوی

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل در این مضمون قرار ذیل می باشد:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری



بحث وگفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس در بین محصلین
414
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ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



انجام کارهای گروپی و ارائه گذارش از نتیجه کار



انجام کارهای البراتوری ( بدست آوردن محصوالت انقشاق حرارتی از نفت  ،انقشاق کتلستی گازوئیل
،تولید کوکس از گدرون واجرای عملیه دی پارافنیشن محروقات دیزلی ،تعین فیصدی آب در نفت ،تعین
خاکستریت در نفت  ،تعین رطوبت در گازات  ،تعین مقدار سلفر درگازات وغیره)

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
-9.4عملیات دومی تصفیه نفت وگاز
 -1.9.4عملیات حرارتی تصفیه نفت
 -2.9.4محصوالت انشقاق حرارتی و کیفیت آنها
 -3.9.4بعضی اساسات ترمودینامیکی انشقاق حرارتی
 -4.9.4شیمیزم،میکانیزم تعامالت وتبدالت حرارتی تجزیه هایدروکاربن های پارافینی
 -5.9.4تجزیه حرارتی هایدروکاربن های نفتینی
 -6.9.4تجزیه هایدروکاربن های آروماتیکی در عملیه انشقاق حرارتی
 -7.9.4تجزیه هایدروکاربن های غیر مشبوع درعملیه انشقاق حرارتی
 -8.9.4انشقاق حرارتی مرکبات سلفر دار
 -9.9.4میکانیزم تعامالت تراکمی درعملیه انشقاق حرارتی
-10.9.4بعضی اساسات کنتیک عملیات انشقاق حرارتی و شیماهای تکنالوژیکی آن
-11.9.4فاکتورهای اساسی تبدیل ماده خام نفتی درعملیات صنعتی انشقاق حرارتی
 -12.9.4االت اساسی دستگاه انشقاق حرارتی
 -13.9.4بهره برداری از دستګاه های انشقاق حرارتی
 -14.9.4شیمای ساده تکنالوژیکی انشقاق حرارتی
-15.9.4شیمای تکنالوجیکی مغلق انشقاق حرارتی دوکورۀباحجره تعاملی اخراجی .
-10.4عملیه کوکس سازی،شیماهای تکنالوژیکی وتجهیزات اساسی ان
415
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 -1.10.4کوکسازی نیمه وقفه ئی درحجره های کوکس گرم ناشدنی
 -2.10.4شیمای تکنالوجیکی دستگاه کوکسازی بطی
-3.10.4فابریکات سمنت مصرف کنندۀ عمده کوکس نفتی
 -4.10.4عملیات بعد از اصالحات در پروسه کوکسازی
-5.10.4استفاده ازتکنالوژی جدید) KHDهمبولت) جهت جایگزینی
100%کوکس نفتی.
 -6.10.4خود اشتعالی و احتراق ترکیبات مفر
 -7.10.4جایگزین کردن کوکس نفتی به جای ذغال سنگ
-8.10.4استفاده از کوکس نفتی در دو خط تولید فابریکه Ramla
-9.10.4استفاده از اصل ( TOTحرارت-اکسیجن-تایم)
-10.10.4نحوۀ آماده سازی و مصرف کنندۀ کوکس نفتی درصنعت سمنت خشک کردن و آسیاب نمودن کوکس
نفتی
 -11.10.4آسیاب غلتکی ساخت شرکت FL Smidth
 -12.10.4آسیاب غلتکی ساخت شرکت پایپ لین
-13.10.4داشهای مورد استفاده جهت احتراق کوکس نفتی در صنعت سمنت داش
دوفلکسی ساخت شرکتFL Smidth
 -14.10.4داش جدید C.Greco
-15.10.4شیمای تکنالوژیکی عملیه کوکسازی بالوقفه درقشرجوشان وتجهیزات
اساسی آن
 -16.10.4ریاکتورعملیه کوکسازی
 -11.4عملیه پیرولیز ،محصوالت اساسی عملیه پیرولیز و موارد استفاده از آن
 -1.11.4محصوالت اساسی عملیه پیرولیز و موارد استفاده از آنها
 -2.11.4شیمای تکنالوژیکی دستگاه پیرولیز
416

بخش پنجم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف چهارم رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

-12.4خالصه فصل چهارم
-13.4سواالت فصل چهارم
فصل پنجم  :عملیات حرارتی-کتلستی تصفیه فرکشنهای نفتی)انشقاق کتلستی)
 -1.5کتلیزاتورهای المونیم سلیکاتی عملیه انشقاق حرارتی –کتلستی
-2.5مطالبات از کتلیزاتورها
-3.5کوکس گیری کتلیزاتورها و احیای آنها
 -4.5خصوصیت انشقاق کتالستی و میکانیزم تعامالت
 -5.5اساسات ،میکانیزم و کنیتیک عملیه انشقاق کتلستی
 -6.5پارامترهای عملیۀ انشقاق کتالستی
 -7.5دستگاه ساده انشقاق کتالستی با قشر متراکم کتالیزاتور کروی متحرک،رژیم
تکنالوژیکی ان
 -8.5االت اساسی دستگاه انشقاق کتلستی
-9.5محصوالت دستگاه انشقاق کتلستی
 -10.5دستگاه ساده انشقاق کتلستی با قشر جوشان
-11.5مطالبات از مواد خام عملیه انشقاق کتلستی با قشر کتلست متحرک کروی شکل
 -12.5محصوالت اساسی عملیه انشقاق کتلستی با قشر کتلست متحرک کروی شکل
 -13.5کیفیت محصوالت عملیه انشقاق کتلستی
 -14.5پارامترهای عملیه انشقاق کتلستی با قشر کتلست متحرک کروی شکل
 -15.5دستگاه های صنعتی عملیه انشقاق کتلستی کتلیزاتورهای متحرک بزرگ دانه
-16.5تشریح شیمای تکنالوژیکی انشقاق کتلستی با کتلیزاتورهای متحرک بزرگ دانه
-17.5ساختمان و طرز کار برج تصفیه عملیه انشقاق کتلستی با قشر کتلست متحرک
کروی شکل
-18.5ساختمان و طرز کار تعویض دهنده حرارت عملیه انشقاق کتلستی با قشر کتلست متحرک کروی شکل
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 -19.5تعامالت اساسی عملیۀ انشقاق کتلستی با قشر جوشان
 -20.5مطالبات از مواد خام عملیۀ انشقاق کتلستی با قشر جوشان
 -21.5کتلست های عملیه انشقاق کتلستی با قشری جوشان
-22.5تشریح شیمای تکنالوژیکی عملیه انشقاق کتلستی باقشرجوشان و تجهیزات
اساسی عملیه انشقاق کتلستی با قشر جوشان
 -1.22.5ساختمان وطرزکار ریاکتور عملیه انشقاق کتلستی با قشر جوشان
 -2.22.5نمونه های دیگری ازریاکتورهای انشقاق کتلستی باقشر جوشان
 -3.22.5ریگینراتور (برج احیاء کننده) دستگاه انشقاق کتلستی با قشرجوشان ساختمان وطرزکار آن

 -4.22.5دیگ های بخار
 -5.22.5فلتر های برقی
 -6.22.5پارامترهائیکه باالی کیفیت برج تصفیه تاثیروارد میکند
 -7.22.5داش نلدار عملیه انشقاق کتلستی با قشر جوشان
-23.5خالصهٔ فصل پنجم
-24.5سواالت فصل پنجم

فصل ششم  :عملیات ریفورمینگ کتلستی
-1.6معلومات عمومی راجع به عملیه ریفورمینگ
- 2.6اساسات شیمیزم عملیه ریفورمینگ کتلستی
418
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-3.6کتلست های عملیه ریفورمینگ کتلستی
-1.3.6مشخصات کتلست
 -2.3.6مسموم شدن کتلست های عملیه ریفورمینگ کتلستی
-4.6فکتور های اساسی عملیه ریفورمینګ کتلستی
-5.6محصوالت اساسی عملیه ریفورمینگ کتلستی
-6.6سختی عملیه ریفورمینگ کتلستی.
-7.6دستگاه های صنعتی عملیه ریفورمینگ کتلستی
-8.6پرنسیپ های عمومی تنظیم کارتجهیزات دستگاه های ریفورمینگ کتلستی
 -9.6عملیه هایدرو فورمینگ
-10.6ریفورمینگ کتلستی درموجودیت کتلیزاتورهای الیموپالتینی (پالتفورمینگ)
 -11.6شیمای تکنالوژیکی دستگاه پالتفورمینگ
-12.6تجهیزات اساسی دستگاه پال تفورمینگ
 -13.6پاک نمودن ګازات دورانی عملیه ریفورمینگ توسط مونو ایتانول امین ) ( MЭA
-14.6احیای کتلیزاتورهای عملیه ریفورمینگ کتلستی
-15.6تشریح شیمای تکنالوژیکی عملیه ریفورمینگ کتلستی
-16.6کاردستگاه های ریفورمینگ کتلستی بخاطراستحصال هایدروکاربنهای آروماتیکی
 -17.6تشریح شیمای تکنالوجیکی دستگاه تجرید ایتایل بنزول
-18.6شیمای تکنالوجیکی دستگاه ایزومیرایزیشن
-19.6خالصه فصل ششم
-20.6سواالت فصل ششم
فصل هفتم :عملیات هایدروجنیشن
-1.7عملیات هایدروجنیشنی ،مشخصات عمومی و تار یخچه آن
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 -2.7پاک ساختن هایدروجنی دستیالتهاو اساسات تیوریتکی ان
-3.7پارامتر های اساسی عملیه پاک ساختن هایدروجنی
-4.7کتلست های عملیات هایدروجنیشنی و مطالبات از آنها
 - 5.7بدون سلفر ساختن باقیمانده های نفتی
-6.7شیمیزم عملیات هایدروجنیشنی و هایدروکریکنگ
-7.7تعامالت اساسی تصفیه هایدروجنی و هایدروکریکنگ
-8.7پاک نمودن هایدروجنی دستیالت های نفتی
-9.7انشقاق هایدروجنی یاهایدروکریکنگ
 -1.9.7محصوالت هایدروکریکنگ
 -2.9.7منابع هایدروجن درتصفیه خانه های نفت
-10.7شیمای تکنالوژیکی پاک کاری هایدروجنی محروق دیزل
-11.7شیمای تکنالوژیکی هایدروکریکنګ یک مرحله ای ګازویل خالیی جهت استحصال محروق دیزل
 -12.7عملیۀ هایدروکریکنگ دو مرحلهای
 -13.7تشریح شیمای تکنالوژیکی دستگاه پاک سازی هایدروجنی فرکشن دیزل با ظرفیت تولیدی بلند
 -14.7بلوک تثبیت نمودن و خنثی سازی پاک ساختن هایدروجنی
-15.7احیای کتلیزاتور های عملیه پاک ساختن هایدروجنی وسلفرزدائی هایدروجن
-16.7تجهیزات اساسی دستګاه پاک ساختن هایدروجنی
 -17.7تجهیزات اساسی هایدروکریکینگ یا انشقاق هایدروجنی
-18.7خالصه فصل هفتم
-19.7سواالت فصل هفتم
فصل هشتم  :قیرهای نفتی
 -1.8تکنالوژی تولید قیرهای نفتی
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-2.8طبقه بندی قیرها
-3.8موارد استفاده قیرها
 -4.8مشخصات قیرها
 -5.8تجهیزات اساسی دستگاه قیرسازی
-6.8تولید بیتوم های نفتی اهمیت وموارد استعمال آنها
 -7.8شیمای تکنالوژیکی دستګاه مداوم تولید بیتوم اکسایدشده
 -8.8تشریح شیمای تکنالوژیکی تولید بیتوم بطریقه اکسیدیشنی
-9.8خالصه فصل هشتم
-10.8سواالت فصل هشتم
فصل نهم  :محصوالت ازمواد نفتی
 -1.9تقسیم بندی محصوالت نفتی
-2.9پاک کاری محصوالت روشن نفتی ونفتی کیمیاوی ماهیت وموارد استعمال آنها
 -3.9پاک کاری محروقات دیزلی
 -1.3.9دی پارافینیزیشن محروقات دیزلی
 -2.3.9شیمای تکنالوژیکی دی پارافینیزیشن محروق دیزلی توسط محلول الکول – آبی
کاربامید
 -3.3.9پارامتر های اساسی دی پارافینیزیشن محروق دیزلی
 -4.3.9عالوه گی ها باالی محروقات دیزلی
 -4.9محروقات بخار خانه (مازوت
-5.9حروقات گازی مایع برای تسخین ،انجن ها ،ترکیب وخواص انرژیتیکی
ضد انفجاری آنها
-6.9خالصهٔ فصل نهم
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-7.9سواالت فصل نهم
فصل دهم  :تکنالوژی تصفیه روغنیات نفتی
 -1.10معلومات عمومی درمورد روغنیات نفتی
 -2.10تقسیم بندی روغنیات نفتی
 -3.10دی اسفلتیزیشن روغنیات
 -1.3.10شیمای ساده برطرف نمودن قیر و سمول
 -2.3.10پاک نمودن فرکشنهای روغنیات به کمک محلل های انتخابی (فینول)
 -3.3.10تصفیه فرکشن نفتی به کمک محلل ها
 -4.3.10جذب کمپننت های نا مطلوب مایع ازفرکشن های نفتی توسط محلولها
 -5.3.10احیای محلل ازمحلول رافینات وشیره
 -6.3.10عملیات اساسی تصفیه فرکشن نفتی توسط محلل های انتخابی
 -7.3.10تصفیه توسط فورفورول
 -8.3.10تصفیه روغنیات توسط فینول
 -9.3.10شیمای تکنالوژیکی دستگاه پاک کاری انتخابی روغنیات توسط فینول
 -10.3.10محصوالت عملیه دی اسفالتیزیشن روغنیات
 -11.3.10انتخابیت محلل ومورداستعمال آن درعملیه پاک کردن روغنیات
 -12.3.10پارامتر های عملیه
 -13.3.10دی اسفالتیزیشن دومرحله ای باقی مانده های نفت
 -14.3.10ساختمان وطرزکاری برج دی اسفالتیزیشن
 -15.3.10ساختمان وطرزکارتبخیردهنده
 -16.3.10شیمای تکنالوژیکی دستگاه دومرحلۀ ای دی اسفالتیزیشن روغنیات باقیمانده توسط پروپان
 - 4.10دی پارافینیزیشن روغنیات نفتی
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 -1.4.10فکتور های اساسی عملیه دی پارافینیزیشن
 -2.4.10شیمای تکنالوژیکی دستگاه دی پارافینیزیشن روغنیات
 -3.4.10استعمال محلل های انتخابی درعملیات پاک کاری روغنیات
 -4.4.10دستگاه پاک کاری روغنیات توسط فینول وفورفورول
 - 5.4.10پاک کاری انتخابی توسط فورفورول
 -6.4.10شیمای تکنالوژیکی پاک کاری روغنیات توسط فورفورول
 -7.4.10پاک کاری انتخابی توسط فینول
 -8.4.10شیمای تکنالوژیکی دستگاه پاک کاری انتخابی روغنیات توسط فینول
 -9.4.10پاک کاری روغنیات توسط دومحلل
 -10.4.10شیمای تکنالوژیکی دستگاه پاککاری روغنیات توسط دو محلل
 -5. 10پاک کاری ادسوربشنی روغنیات
-6.10پاک کاری تماسی روغنیات
-7.10پاک کاری روغنیات بطریقه پیر کالسیون
-8.10پاک کاری روغنیات توسط تیزاب سلفر
-9.10پاک کاری روغنیات توسط القلی
-10.10پاک کاری هایدروجنی روغنیات
-11.10خواص بهره بر داری وانواع روغنیات نفتی
-12.10خالصه فصل دهم
-13.10سواالت فصل دهم
فصل یازده هم  :مصونیت کار وتخنیک بی خطردرصنایع تصفیه نفت وګاز
 -1.11انواع خطرات در دستگاه های تصفیه نفت و ګاز
 -2.11چاالن نمودن دستگاه ها ی تصفیه نفت و ګاز
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 -3.11توقف دستگاه های تصفیه نفت و گاز جهت ترمیم
-4.11خالصه فصل یازده هم
-5.11سواالت فصل یازده هم
فصل دوازده هم  :خواص ایکالوژیکی گازات دودی ،محروقات وروغنیات نفتی
 -1.12مواد مضر در دستګاه های نفت وگاز
-2.12جلوگیری و دفاع از آسیب دیده گی مواد مضرنفت وگاز
-3.12خالصه فصل دوازده هم
-4.12سواالت فصل دوازده هم

مأخذ:
 .۱گلزاد .اسرارالدین .تکنالوژی و تجهیزات در تصفیه مواد عضوی – نشرات پولی تخنیک کابل ۱۳۹۴

 نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا ٪۲۵غیرحاضرینمودهمیتوانند.



بیشتر از ٪۲۵غیرحاضریباعثمحرومیازامتحاننهاییمضمونمیگردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
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پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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اعتقدای

محیط کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در

محیط زیستی و انکشاف پایدار

کانالیزیسیون ،برق و غیره
 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل

انجینیری از جمله سرک سازی ،آبرسانی و

 .4کسب مهارت های مسلکی کمکی

با درنظرداشت بودیجه و زمان تعین شده

و نظارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمانها

 =3اعظمی ترین اشتراک
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 =1کمترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

 .3کسب دانش تطبیق نقشه های در ساحه

1.083333
اوسط عمومی

مسلکی و نرم افزارهای مربوطه

بنزین

ساختمانهای مختلف با استفاده از دانش

مجموع

2

1.5

1

1

1

1
(عمیق)

گاز2

پالن درسی هفته وار مضمون صنایع تصفیه نفت و

 .2کسب مهارت های طراحی تعمیرات و

عملیه هایدروجنیشنی

2

2

1

1

1

1
عملیه ریفورمینگ کتلستی یا

3

کیمیاوی نفت

نفت وگاز 2

دانش تخنیکی و نرم افزارهای مربوطه

3

2

1

1

1

1
عملیات انشقاق کتلستی
2

صنایع

دیگر ساختارهای انجینیری با استفاده از

2

2

1

1

1

1
عملیات کتلستی تصفیه نفت

وگاز
وگاز

چهارم

 .1کسب مهارت های تحلیل تعمیرات و

2

2

1

1

1

1

4

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

مضمون

اول
معلوما اساسی

دیپارتمنت

4
صنایع تصفیه

صنف

تخصصی
کیمیاوی نفت

سمستر
رشته

انجنیری صنایع
انجینری

تعداد کردیت

نوع مضمون

بخش پنجم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف چهارم رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

موضوع

هفته

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

فصل پنجم  :عملیات حرارتی-کتلستی تصفیه
فرکشنهای نفتی)انشقاق کتلستی)
 -1.5کتلیزاتورهای المونیم سلیکاتی
عملیه انشقاق حرارتی –کتلستی
-2.5مطالبات از کتلیزاتورها
-3.5کوکس گیری کتلیزاتورها و احیای
آنها
 -4.5خصوصیت انشقاق کتالستی و
میکانیزم تعامالت

اول

پرسش و پاسخ

 -5.5اساسات ،میکانیزم و کنیتیک
عملیه انشقاق کتلستی
 -6.5پارامترهای عملیۀ
انشقاق کتالستی
 -7.5دستگاه ساده انشقاق کتالستی با قشر
متراکم کتالیزاتور کروی متحرک،رژیم تکنالوژیکی
ان
 -8.5االت اساسی دستگاه انشقاق کتلستی
-9.5محصوالت دستگاه
انشقاق کتلستی

 -10.5دستگاه ساده انشقاق
کتلستی با قشر جوشان
-11.5مطالبات از مواد
خام عملیه انشقاق کتلستی با قشر کتلست
متحرک کروی شکل
 -12.5محصوالت اساسی عملیه انشقاق
کتلستی با قشر کتلست متحرک کروی شکل

دوم

 -13.5کیفیت محصوالت عملیه انشقاق

پرسش و پاسخ

کتلستی
 -14.5پارامترهای عملیه انشقاق
کتلستی با قشر کتلست متحرک کروی شکل
 -15.5دستگاه های صنعتی عملیه
انشقاق کتلستی کتلیزاتورهای متحرک بزرگ دانه
-16.5تشریح شیمای تکنالوژیکی
انشقاق کتلستی با کتلیزاتورهای متحرک بزرگ دانه
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-17.5ساختمان و طرز کار برج تصفیه عملیه
انشقاق کتلستی با قشر کتلست متحرک
کروی شکل
-18.5ساختمان و طرز کار تعویض
دهنده حرارت عملیه انشقاق کتلستی با قشر
کتلست متحرک کروی شکل
 -19.5تعامالت اساسی عملیۀ انشقاق
کتلستی با قشر جوشان
 -20.5مطالبات از مواد خام عملیۀ
انشقاق کتلستی با قشر جوشان
 -21.5کتلست های عملیه انشقاق
کتلستی با قشری جوشان
-22.5تشریح شیمای تکنالوژیکی عملیه
انشقاق کتلستی باقشرجوشان و تجهیزات
اساسی عملیه انشقاق کتلستی با قشر جوشان

 -1.22.5ساختمان وطرزکار ریاکتور
عملیه انشقاق کتلستی با قشر جوشان
 -2.22.5نمونه های دیگری
ازریاکتورهای انشقاق کتلستی باقشر جوشان
 -3.22.5ریگینراتور (برج احیاء کننده)
دستگاه انشقاق کتلستی با قشرجوشان ساختمان
وطرزکار آن

سوم

پرسش و پاسخ

 -4.22.5دیگ های بخار
 -5.22.5فلتر های برقی
 -6.22.5پارامترهائیکه باالی کیفیت
برج تصفیه تاثیروارد میکند
 -7.22.5داش نلدار عملیه انشقاق
کتلستی با قشر جوشان

فصل ششم  :عملیات ریفورمینگ
کتلستی
-1.6معلومات عمومی راجع به عملیه
ریفورمینگ
- 2.6اساسات شیمیزم عملیه

چهارم

پرسش و پاسخ

ریفورمینگ کتلستی
-3.6کتلست های عملیه ریفورمینگ
کتلستی
-1.3.6مشخصات کتلست
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 -2.3.6مسموم شدن کتلست های
عملیه ریفورمینگ کتلستی
-4.6فکتور های اساسی عملیه
ریفورمینګ کتلستی
-5.6محصوالت اساسی عملیه
ریفورمینگ کتلستی
-6.6سختی عملیه ریفورمینگ کتلستی.
-7.6دستگاه های صنعتی عملیه
ریفورمینگ کتلستی
-8.6پرنسیپ های عمومی تنظیم
کارتجهیزات دستگاه های ریفورمینگ کتلستی
 -9.6عملیه هایدرو فورمینگ
-10.6ریفورمینگ کتلستی درموجودیت
کتلیزاتورهای الیموپالتینی (پالتفورمینگ)
-11.6شیمای تکنالوژیکیدستگاهپال
تفورمینگ
-12.6تجهیزات اساسی دستگاه پال
تفورمینگ
 -13.6پاک نمودن ګازات دورانی
عملیه ریفورمینگ توسط مونو ایتانول امین ) ( MЭA

پنجم

-14.6احیای کتلیزاتورهای عملیه
ریفورمینگ کتلستی

پرسش و پاسخ

-15.6تشریح شیمای تکنالوژیکی
عملیه ریفورمینگ کتلستی
-16.6کاردستگاه های ریفورمینگ کتلستی
بخاطراستحصال هایدروکاربنهای آروماتیکی
 -17.6تشریح شیمای تکنالوجیکی دستگاه
تجرید ایتایل بنزول
-18.6شیمای تکنالوجیکی دستگاه ایزومیرایزیشن

فصل هفتم :عملیات هایدروجنیشن
-1.7عملیات هایدروجنیشنی ،مشخصات
عمومی و تار یخچه آن

ششم

پرسش و پاسخ

 -2.7پاک ساختن هایدروجنی دستیالتهاو
اساسات تیوریتکی ان
-3.7پارامتر های اساسی عملیه پاک ساختن
هایدروجنی
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-4.7کتلست های عملیات هایدروجنیشی
ومطالبات ازآنها
بدون سلفر ساختن باقیمانده های نفتی -
 5.7شیمیزم عملیات هایدروجنیشینی و
هایدروکریکنګ
-7.7تعامالت اساسی تصفیه هایدروجنی
وهایدروجنی وهایدروکریکنگ
-8.7پاک نمودن هایدروجنی دستیالت های
نفتی
-9.7انشقاق هایدروجنی یاهایدروکریکنګ
 -2.9.7منابع هایدروجن درتصفیه خانه
های نفت
-10.7شیمای تکنالوژیکی پاک کاری
هایدروجنی محروق دیزل
-11.7شیمای تکنالوژیکی
هایدروکریکنګ یک مرحله ای ګازویل
خالیی جهت
استحصال محروق دیزل
 -12.7عملیۀ هایدروکریکنگ دو مرلهای

هفتم

-13.7تشریح شیمای تکنالوژیکی
دستگاه پاک ساختن هایدروجنی
فرکشن دیزل با ظرفیت تولیدی بلند

پرسش و پاسخ

-14.7بلوک تثبت نمودن وخنثی سازی
پاک ساختن هایدروجنی
-15.7احیای کتلیزاتور های عملیه پاک
ساختن هایدروجنی وسلفرزدائی
هایدروجن
-16.7تجهیزات اساسی دستګاه پاک
ساختن هایدروجنی
 -17.7تجهیزات اساسی
هایدروکریکینگ یا انشقاق هایدروجنی

فصل هشتم  :قیرهای نفتی
 -1.8تکنالوژی تولید قیرهای نفتی
-2.8طبقه بندی قیرها

هشتم

-3.8موارد استفاده قیرها

پرسش و پاسخ

 -4.8مشخصات قیرها
 -5.8تجهیزات اساسی دستگاه قیرسازی
-6.8تولید بیتوم های نفتی اهمیت وموارد
استعمال آنها
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 -7.8شیمای تکنالوژیکی دستګاه مداوم
تولید بیتوم اکسایدشده
 -8.8تشریح شیمای تکنالوژیکی تولید بیتوم
بطریقه اکسیدیشنی
امتحن وسط سمستر .فصل نهم  :محصوالت ازمواد
نفتی
 -1.9تقسیم بندی محصوالت نفتی
-2.9پاک کاری محصوالت روشن نفتی
ونفتی کیمیاوی ماهیت وموارد استعمال آنها
 -3.9پاک کاری محروقات دیزلی
 -1.3.9دی پارافینیزیشن محروقات
دیزلی

نهم

 -2.3.9شیمای تکنالوژیکی دی
پارافینیزیشن محروق دیزلی توسط محلول الکول –
آبی کاربامید

پرسش و پاسخ

 -3.3.9پارامتر های اساسی دی
پارافینیزیشن محروق دیزلی
 -4.3.9عالوه گی ها باالی محروقات
دیزلی
 -4.9محروقات بخار خانه (مازوت
-5.9حروقات گازی مایع برای تسخین،
انجن ها ،ترکیب وخواص انرژیتیکی ضد انفجاری
آنها

موضوع

هفته

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

آموزشی

استاد

محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

فصل دهم  :تکنالوژی تصفیه روغنیات نفتی
-1.10معلومات عمومی درمورد روغنیات
نفتی
-2.10تقسیم بندی روغنیات نفتی

دهم

پرسش و پاسخ

 -3.10دی اسفلتیزیشن روغنیات
 -1.3.10شیمای ساده برطرف نمودن
قیر و سمول
 -2.3.10پاک نمودن فرکشنهای
روغنیات به کمک محلل های انتخابی (فینول)
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-3.3.10تصفیه فرکشن نفتی به کمک
محلل ها
-4.3.10جذب کمپننت های نا مطلوب
مایع ازفرکشن های نفتی توسط محلولها
-5.3.10احیای محلل ازمحلول رافینات
وشیره
 -6.3.10عملیات اساسی تصفیه فرکشن
نفتی توسط محلل های انتخابی
-7.3.10تصفیه توسط فورفورول

 -8.3.10تصفیه روغنیات توسط فینول
 -9.3.10شیمای تکنالوژیکی دستگاه
پاک کاری انتخابی روغنیات توسط فینول
 -10.3.10محصوالت عملیه دی
اسفالتیزیشن روغنیات
 -11.3.10انتخابیت محلل
ومورداستعمال آن درعملیه پاک کردن روغنیات
 -12.3.10پارامتر های عملیه

یازدهم

پرسش و پاسخ

 -13.3.10دی اسفالتیزیشن دومرحله
ای باقی مانده های نفت
 -14.3.10ساختمان وطرزکاری برج دی
اسفالتیزیشن
 -15.3.10ساختمان
وطرزکارتبخیردهنده
 -16.3.10شیمای تکنالوژیکی دستگاه
دومرحلۀ ای دی اسفالتیزیشن روغنیات باقیمانده
توسط پروپان

 - 4.10دی پارافینیزیشن روغنیات نفتی
 -1.4.10فکتور های اساسی عملیه دی
پارافینیزیشن
 -2.4.10شیمای تکنالوژیکی دستگاه
دی پارافینیزیشن روغنیات

دوازدهم

پرسش و پاسخ

 -3.4.10استعمال محلل های انتخابی
درعملیات پاک کاری روغنیات
 -4.4.10دستگاه پاک کاری روغنیات
توسط فینول وفورفورول
 - 5.4.10پاک کاری انتخابی
توسط فورفورول
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 -6.4.10شیمای تکنالوژیکی پاک کاری
روغنیات توسط فورفورول
 -7.4.10پاک کاری انتخابی توسط
فینول
 -8.4.10شیمای تکنالوژیکی دستگاه
پاک کاری انتخابی روغنیات توسط فینول

سیزدهم

 -9.4.10پاک کاری روغنیات توسط

پرسش و پاسخ

دومحلل
 -10.4.10شیمای تکنالوژیکی دستگاه
پاککاری روغنیات توسط دو محلل
-5. 10پاک کاری ادسوربشنی روغنیات
-6.10پاک کاری تماسی روغنیات

 -7. 10پاک کاری روغنیات بطریقه پیر
کالسیون
-8.10پاک کاری روغنیات توسط تیزاب
سلفر
-9.10پاک کاری روغنیات توسط القلی

چهاردهم

پرسش و پاسخ

-10.10پاک کاری هایدروجنی روغنیات
-11.10خواص بهره بر داری وانواع
روغنیات نفتی

فصل یازده هم  :مصونیت کار وتخنیک بی
خطردرصنایع تصفیه نفت وګاز

پانزدهم

 -1.11انواع خطرات در دستگاه های
تصفیه نفت و ګاز

پرسش و پاسخ

 -2.11چاالن نمودن دستگاه ها ی
تصفیه نفت و ګاز
 -3.11توقف دستگاه های تصفیه نفت و ګاز جهت
ترمیم
فصل دوازده هم  :خواص ایکالوژیکی گازات دودی،
محروقات وروغنیات نفتی
 -1.12مواد مضر در دستګاه های نفت

شانزدهم

وګاز

پرسش و پاسخ

-2.12جلوګیری و دفاع از آسیب دیده
ګی مواد مضرنفت وګاز
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مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون آالت اندازه گیری و اتوماتیزیشن ()۱
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی
انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

دیپارتمنت:

آالت اندازه گیری و اتوماتیزیشن()1

اسم مضمون:
کود مضمون:

ICE-PGIE-0739

تعداد کریدیت:

 2کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

چهارم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون:
این مضمون درسی (اتوماتیک واتوماتیزیشن عملیات تولیدی ) شامل دوقسمت است که قسمت اول آن ( قسمت آالت کنترول
واندازه گیری)و قسمت دوم (اساسات سیستم های اداره اتوماتیک  ،طرز کار سیستم های اداره اتوماتیک و غیره) برای محصالن
رشته انجنیران صنایع نفت وگاز تعین گردیده است .این مضمون محصالن نفت وگاز را با آالت و سیستم های اتوماتیک که برای
اندازه گیری و تنظیم پارامترهای اساسی در عملیات تولیدی(در صنایع کیمیاوی نفت وگاز ) آشنا می سازد.
اهداف آموزشی:


کسب دانش برای محصالن در مورد اتومات سازی دستگاه های صنایع کیمیاوی نفت وگاز وعملیات تولیدی.
تکمیل نمودن معلومات محصالن در زمینه عملیات تولیدی محصوالت کاالیی از نفت وگاز  ،کسب معلومات در مورد
کیفیت مایعات وگازات ،االت کنترول ،ترکیب وخواص محصوالت مختلف .



بدست آوردن دانش در زمینه تعین ارتفاع سطح مایعات وغیره .



آشنایی محصالن به طرز کار وطریقه استفاده از االت اتوماتیک.



کسب دانش برای محصالن در زمینه اداره نمودن اتوماتیک ،طرزکار تنظیم کننده های اتوماتیک ،سیستم های تنظیم
اتوماتیک ،ساختمان های کمکی وسایل تخنیکی اتوماتیزشن ،تحقیق ثبات سیستم های اتوماتیزیشن ،تهیه شیما های
اتوماتیزیشن صنایع کیمیاوی نفت وگاز.

شیوه های تدریس و آموزش
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روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن



کارهای البراتوای وجود دارد

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
اندازه گیری هاــ مفاهیم اساسی وتعریفات
خصوصیات آالت کنترول و اندازه گیری
غلطی های اندازه گیری ها
تصنیف آالت کنترول و اندازه گیری


نظربه طریقه بدست آرودن درجات



نظر به اختصاص (مورد استعمال)



نظر به شرایط کار

آالت اندازه گیری فشار


مفهوم فشار – واحدات اندازه گیری فشار



تصنیف آالت اندازه گیری فشار



آالت مایعی برای اندازه گیری فشار



آالت دیفرمیشنی برای اندازه گیری فشار



مانومترهای پستونی

آالت اندازه گیری درجه حرارت


مفهوم درجه حرارت – واحدات اندازه گیری درجه حرارت



تصنیف ترمومترها



ترمومترهای انبساط



ترمومترهای مایعی



ترمومترهای دیفرمیشنی



ترمومترهای مانومتری



ترمومترهای ترموالکتریکی



جفت های حرارتی
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سیم های وصل کننده



آالت اندازه گیری ،ملی وت مترها



پوتونسیرمترها



ترمومترها ی مقاومت



ساختمان و طرز کار،لگومترها



پل های متعادل

اندازه گیری مقدارو مصرف مایعات و گازات


مفهوم مقدارومصرف – واحدات اندازگیری



آالت اندازه گیری مصرف مایعات



مصرف سنجهای اختالف متغیر فشا



طرز کار



ساختمان انقباض دهند

آالت اندازه گیری (مانومترهای تفاضلی)


مصرف سنجها اختالف ثابت فشار



مصرف سنجها الکترومقناطیسی



آالت برای اندازه گیری مقدار مایعات و گازات (میترها)

اندازه گیری ارتفاع سطح مایعا


مفهوم ارتفاع سطح ــ واحدات اندازه گیری



سطح سنجها میخانیکی



سطح سنجها شنائی



،سطح سنجها بویکی (سطح سنج ها باشنا کننده های سنگینتر از مایع)



سطح سنجها پی یزومتر(سطح سنجها با مایع تحت فشار)



سطح سنجهای برقی



سطح سنجها رادیواکتیوی

کنترول ترکیب و خواص محصوالت مختلف


تعین ترکیب گازات بکمک انالیزاتور گازات (تحلیل کننده های گازات)



انالیزاتورهای اوپتیکی ـ صوتی گازات



انالیزاتور های تو موکاندو کتومتری(هیدایت حرارت ) گازات



تعین مقدار آب در نفت و محصوال ت نفتی



تعین درجه حرارت جرقه محصوالت نفتی در جریان

ادامه مفردات درسی مضمون اتوماتیزیشن دستگاه ها دارای کود ()ICE-PGIE-739
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مآخد اساسی:
۱بوتوسو.ی.و (آالت کنترول واندازگیری اتوماتیک)مطبعه تخنیکی دولتی . ۱۹۶۱
.۲اینموف .و.ت.لیتوفنکو.ی.کری لنیوج(اندازه گیری تکنالوزی و آالت تولیدی کیمیاوی )مطبعه (مکتب عالی ) کیف . ۱۹۷۴
 .۳کلیوف .ا.س.گالزوف.ب.ودوبرفو.ا.خ(.طرح ریزی اتوماتیزیشن محاسبوی عملیات تکنالوزی)مطبعه (انرژی

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا ٪۲۵غیرحاضرینمودهمیتوانند.



بیشتر از ٪۲۵غیرحاضریباعثمحرومیازامتحاننهاییمضمونمیگردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند
قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
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متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقدای

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

و انکشاف پایدار

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی

غیره

جمله سرک سازی ،آبرسانی و کانالیزیسیون ،برق و

 .4کسب مهارت های مسلکی کمکی انجینیری از

بودیجه و زمان تعین شده

از پروسه اعمار و کیفیت ساختمانها با درنظرداشت

 .3کسب دانش تطبیق نقشه های در ساحه و نظارت
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مربوطه

پالن درسی هفته وار مضمون

مختلف با استفاده از دانش مسلکی و نرم افزارهای

2

 =2اشتراک متوسط  =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

1

 .2کسب مهارت های طراحی تعمیرات و ساختمانهای

1.083333
اوسط عمومی

1

1

 .1کسب مهارت های تحلیل تعمیرات و دیگر
ساختارهای انجینیری با استفاده از دانش تخنیکی و
نرم افزارهای مربوطه

مایعات

2

1
مجموع

2

1
مقدار ومصرف

1.5

1

1

1
4

درجه حرارت

3

االت اندازه گیری

3

2

1

1

1

1
واندازه گیری

2

تصنیف االت کنترول

2

2

1

1

1

1
اساسی وتعریفات

2

2

1

1

1

1
اندازه گیری ،مفاهیم

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

نتایج متوقعه مضمون
شماره
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نتایج متوقعه رشته

اندازه گیری

وگازات
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رشته
معلوما اساسی

مضمون

انجینری
صنایع
کیمیاوی

هفته

اول

دوم

سوم

دیپارتمنت

تر

انجنیری صنایع

صنایع تصفیه

کیمیاوی نفت

نفت وگاز 2

موضوع

صنف

سمس

تعداد کردیت

نوع مضمون

چهارم

اول

4

تخصصی

وگاز

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

آموزشی

استاد

محصل

روش تدریس

اندازه گیری ها  ،مفاهیم اساسی

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

و تعریفات
خصوصیات آالت کنترول واندازه

پرسش و پاسخ

گیری
تصنیف آالت کنترول واندازه

پرسش و پاسخ

گیری

چهارم

آالت اندازه گیری فشار

پرسش و پاسخ

پنجم

تصنیف آالت اندازه گیری فشار

پرسش و پاسخ

ششم

آالت دیفرمیشنی برای انداهز

پرسش و پاسخ

گیری مایعات

هفتم

آالت اندازه گیری درجه حرارت

پرسش و پاسخ

هشتم

سیم های وصل کننده

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

نتیجه
متوقعه

فعالیت

فعالیت

استاد

محصل

هفته

موضوع

دهم

اندازه گیری مقدار و مصرف مایعات وگازات

پرسش و پاسخ

یازدهم

مصرف سنج های اختالف متغیر فشار

پرسش و پاسخ

آموزشی
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روش تدریس

ارزیابی روزمره
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دوازدهم

مانومتر های تفاضلی

پرسش و پاسخ

سیزدهم

اندازه گیری ارتفاع سطح مایعات

پرسش و پاسخ

چهاردهم

سطح سنج های برقی

پرسش و پاسخ

کنترول ترکیب و خواص محصوالت
پانزدهم

شانزدهم

پرسش و پاسخ

مختلف

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون حفاظت کار
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی
انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

دیپارتمنت:

حفاظت کار

اسم مضمون:
کود مضمون:

ICE-PGIE-0745

تعداد کریدیت:

 2کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی
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پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

چهارم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
اساسات علم تخنیک بیخطر و مصئونیت کار دارای ارزش زیاد علمی برای دانش فارغ التحصیالن موسسات تحصیالت عالی
می باشد.درین بخش جهت ایجاد شرایط بیخطر وبدون حادثه کار در عرصه های مختلف صنایع در مراحل معاصر انکشاف آن
آورده شده اند .همچنان در اساس مواد نورماتیفی راجع به مصئونیت کار،قواعد و دستوالعمل ها در باره تخنیک بیخطر و حفظ
الصحه تولید و تدابیر جهت ثابت نگه داشتن شرایط مساعد و بیخطر کار در عرصه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.

اهداف آموزشی:


آشنایی محصالن به قواعد ونورم های تخنیک بی خطر کار



صدمات تولیدی وامراض مسلکی



کار بیخطر با مواد ریکتیف ،زهراگین ومواد زهری



زهر های صنعتی ،تهویه ساحات تولیدی ،وروشنایی ساحه تولیدی



آموزش مسائل حفظ الصحه تولیدی

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
فصل اول
قانون مندیها در باره مصئونیت کار


وظایف ومسؤلیت ادارات در مورد مصؤنیت کار ،تخنیک بیخطر وبیخطر حریق



ارگانهای نظارت از حالت تخنیک بیخطر و حفافظالصحه تولیدی



وظایف پرسونل بهره برداری موسسات صنعتی در باره تخنیک بیخطر



نورمها ،قواعد ،ستندردها و دستورالعملها در باره تخنیک بیخطر



مسئولیت نقض قوانین ومقرارت تخنیک بیخطر



.شعبات تخنیک بیخطر در موسسات کیمیاوی
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سازماندهای سحالت کاری

فصل دوم
صدمات تولیدی و امراض مسلکی


مفاهیم عمومی راجع به صدمات حاالت ناگوار و امراض مسلکی



تحقیق و محاسبه حاالت ناگوار ،مسمومیتها وامراض مسلکی در تولید



شاخصهای صدمه تولیدی و امراض مسلکی



تحلیل عوامل صدمات تولیدی وامراض مسلکی



طرق تحلیل عوامل صدمات تولیدی و امراض مسلکی



خصلت صدمات تولیدی در صنایع کیمیاوی

فصل سوم
حفظ الصحه کار وبهداشتی تولیدی در صنایع کیمیاوی


مسائل حفظ الصحه تولیدی



تآثیر شرایط جوی محیط کار باالی کارگران



.طرق تامین شرایط نورمال جوی کار



سروصدای تولیدی ولرزش ها(ارتعاشات)

فصل چهارم
زهراگین بودن مواد  ،مواد کیمیاوی و جلوگیری از مسمومیتهای مسلکی


تابعیت تآثیر زهری از ساختمان کیمیاوی مواد



رابطه بین خواص فزیکی ـــ کیمیاوی مواد و زهراگین بود
راه های دخول زهرها به ارگانیزم



خصوصیت تآثیر زهرهای صنعتی باالی ارگانیزم



صنف بندی زهرهای صنعتی و مواد مسموم کننده



حدود غلظت ها ی مجاز مواد در هوا
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گرد تولیدی و ضرر آن



جلوگیری از مسمومیت ها و امراض مسلکی



سوختگی های کیمیاوی و جلوگیری از آنها



کمک ها ی اولیه طبی وپرنیسهای اساسی تدوای مسمومیتهای مسلکی

فصل پنجم
کار بیخطر با مواد رادیواکتیف و منابع اشعه ایونایزکننده


انواع و خواص شعاعات ایونایزکننده



قانون تجزیه رادیواکتیف باالی ارگانیزم انسان



تعامل شعاع با مواد



شرایط کار بیخطر با منابع اشعه ایونایزکننده



وسایل دفاع ازاشعه ایونایز کننده



مطالبات اساسی و قواعد کار با مواد رادیواکتیف

فصل ششم
عملیات اساسی فزیکی ـ کیمیاوی حریق وانفجار


شرایط الزمی برای حریق ،صنف بندی و انواع حریق



میخانیزم عملیه احتراق



درجه حرارت اشتعال خودبخودی



شاخصهای قابلیت احتراق و انفجار مواد کیمیاوی



احتراق مایعات



حریق وانفجار گرد ومخلوط گرد-هوا



منابع حریق



طرق جلوگیری و مبارزه با حریق



وسایل وطرق خاموش ساختن حریق



نگهداری وترانسپورتییشن مواد احتراقی
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مقررات عمومی نگهداری مواد کیمیاوی در تحویلخانه ها

فصل هفتم
تهویه محالت تولیدی


صنف بندی سیستم های تهویه



انتخاب سیستم های تهویه



تعویض هوا در صورت تهویه و محاسبه آن در صورت تهویه عمومی



انواع تهویه



مطالبات از تهویه اطاق های خطرناک انفجاری

فصل هشتم
وسایل دفاع انفرادی شعبات نجات گاز


وسایل دفاع اعضای تنفسی



لباس ها وبوتهای مخصوص دفاعی



حفاظت چشم



دفاع کارکنان از صدمات سر



دفاع از ستها

فصل نهم
روشنائی تولیدی


واحدات اساسی تخنیکی نور



مطالبات از روشنائی تولیدی



سیستم ها ی روشنائی(تنویر)



کارهای البراتواری  :وجود دارد



سایر فعالیت های درسی ()Other Teaching Activities

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.
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قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند
قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.

پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)
امتحان وسط سمستر
امتحان نهایی سمستر
مجموع

20%
به صالحیت استاد مضمون
20%
 60%حد اکثر
100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته
تخنیکی

 .6کسب مهارت های طرح پالنهای بیخطری منحیث فرد

پایدار.

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

 .4کسب مهارت های مسلکی کمکی انجینیری در پیشبرد کار

 .3کسب دانش تطبیق برنامه های ایمنی در فابریکات

 .2نگهداری فردی و تجهیزات از گزند حوادث ناگوار
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 .1کسب مهارت ها در مورد حفاظت پرسونل و فابریکات

شماره

نتایج متوقعه مضمون
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1
2
3
4
4

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

آشنایی محصالن به قواعد ونورم
های تخنیک بی خطر کار
صدمات تولیدی وامراض مسلکی
کار بیخطر با مواد ریکتیف
،زهراگین ومواد زهری
زهر های صنعتی ،تهویه ساحات
تولیدی ،وروشنایی ساحه تولیدی
آموزش مسائل حفظ الصحه
تولیدی

مجموع
اوسط عمومی

1.33

 =3اعظمی ترین اشتراک

 =1کمترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

مأخذ:
 .1الکسین م.و.اساسات بیخطر حریق ،مسکو مکتب عالی  ۱۹۷۱م .
 .2بسمل ،شاه محمد .اساسات تخنیک بیخطر و مصئونیت کار در صنایع کیمیاوی ،مطبعه
 .3گلزاد .اسرارالدین گلزاد .لکچر نوت.پولیتخنیک کابل.1398
 .4کوشیلیف و.ف حفاظت کار در صنایع تصفیه نفت و نفتی کیمیاوی،مطبعه کیمیا ۱۹۸۱م.

پالن درسی هفته وار مضمون
رشته
معلوما اساسی

مضمون

انجنیری صنایع
کیمیاوی

هفته

اول

حفاظت کار

موضوع

دیپارتمنت
انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت وگاز

صنف

سمستر

تعداد کردیت

نوع مضمون

چهارم

دوم

1

تخصصی

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

آموزشی

استاد

محصل

قانونمندی های در باره مصونیت

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

کار
نورمها  ،قواعد ،ستندرد هاو

دوم

پرسش و پاسخ

دستورالعملها درباره تخنیک
بیخطر
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سوم
چهارم

پنجم

ششم

پرسش و پاسخ

صدمات تولیدی امراض مسلکی
شاخصهای صدمه تولیدی و

پرسش و پاسخ

امراض مسلکی
حفظ الصحه کار و بهداشتی

پرسش و پاسخ

تولیدی درصنایع کیمیاوی
تاثیر شرایط جوی محیط کار

پرسش و پاسخ

باالی کارگران
زهراگین بودن مواد،موادکیمیاوی

هفتم

پرسش و پاسخ

و جلوگیری از مسمومیتهای
مسلکی

هشتم
نهم

هفته

صنف بندی زهر های صنعتی

پرسش و پاسخ

باالی ارگانیزم
امتحان وسط سمستر

موضوع

پرسش و پاسخ

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

کار بیخطر با مواد
دهم

پرسش و پاسخ

رادیواکتیف و منابع اشعه
ایونایز کنند

یازدهم

دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم

قانون تجزیه رادیواکتیف

پرسش و پاسخ

باالی ارگانیزم
عملیات اساسی فزیکی –

پرسش و پاسخ

کیمیاوی حریق و انفجار

پرسش و پاسخ

تهویه محالت تولیدی
سایل دفاع انفرادی

پرسش و پاسخ

شعبات نجات گاز

پانزدهم

روشنایی تولیدی

پرسش و پاسخ

شانزدهم

رهنمایی به امتحان

پرسش و پاسخ
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون اقتصاد انجنیری()۱
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی
انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

دیپارتمنت:
اسم مضمون:

اقتصاد انجنیری()1

کود مضمون:

ICE-PGIE-0741

تعداد کریدیت:

 2کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

چهارم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
یکی از مضامین اختصاصی رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز می باشد .در این مضمون موضاعات از قبیل تعریف
علم اقتصاد  ،ماکروایکونومی  ،میکرنومی ،نقش مضمون در ایجاد تولید وارتقاء موثریت آن  ،جریان دایروی اقتصاد و وجود دولت
جریان دایروی اقتصاد  ،مارکیت وتحلیل پرابلم های آن ،فعالیت فروش وطریقه های فروشات ،تولید وعوامل تولید،سرمایه وانواع
سرمایه ،فند های اساسی ثابت ودورانی ،دارایی ها ثابت تولیدی وغیرتولید ،نقش فند های اساسی در تولید ،منابع بشری ونقش
در اقتصاد ملی ،مولدیت وظرفیت کار ،مزد وانواع ،قیمت تمام شد ،بودیجه مالی ،مفاد وغیره .
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اهداف آموزشی:


مجهز ساختن انجنیران جوان با دانش وعلوم اقتصادی



آموزش مفاهیم اساسی علم اقتصاد



آموزش فند های اساسی ودورانی



آموزش پرداخت مزد وانواع آن



آموزش مفاد وسطح مفدیت

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن



کارهای البراتوای ندارد

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
مقدمه


تعریف علم اقتصاد ،ماکروایکونومی  ،میکرنومی،مفاهیم در باره اقتصاد رشتوی (میکروایکونومی) به مثابه علم،نقش
مضمون در ایجاد تولید و ارتفاع موثریت آن؛موضوع و مسایل مورد بحث مضمون؛



جریان دایره وی اقتصاد و جود دولت جریان دایره وی اقتصاد؛



مارکیت و تحلیل های آن



فعالیت فروش و طریقه ها ی فروشات



تولید و عوامل تولید



.سرمایه ؛انواع سرمایه



ف ندهای اساسی (دارایی های)ثابت؛دارایی های ثابت تولیدی و غیر تولیدی؛نقش فندها اساسی در پروسه تولید ؛صنف
بندی و ساختار قند ها اساسی تولیدی؛ارزیابی فندها ی اساسی تولیدی؛فرسایش فندهای اساسی تولیدی ؛مفاهیم در
باره استهالک ؛میتود محاسبه کمیات وضعیات استهالکی ؛نورم استهالک و میتود محاسبه آن؛باز تولید فند ها
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اساسی؛شاخص های مشخص کننده موجود ی واستفاده فندهای اساسی تولیدی؛ طــــــــــــــــــــرق ارتقاع
موثریت استفاده فند های اساسی.


فندهای دورانی (وسایل دورانی )؛مفاهیم در باره فند های دورانی و فند های گردشی ؛ترکیب و ساختاروسایل دورانی
؛عملیه دورن وسایل دورانی ؛میتود محاسبه ضریب دوران و مدت دوران



مزد انواع آن؛اشکال و سیستم های پرداخت مزد؛رابطه متقابل سرعت رشد مولدیت کار و مزد کار



.قیمت تمام شد؛صنف بندی مصارف ؛ساختار قیمت تمام شد؛کلکولیشن قیمت تمام شد محصوالت



۱بودیجه مالی طرح



تشکیل قیمت ؛رابطه تقاضا با قیمت ؛رابطه عرضه با قیمت ؛رابطه مشترک عرضه و تقاضا با قیمت



مفاد وسطح مفیدیت ؛انواع مفاد ؛عوامل موثرباالی کمیت مفاد ؛شاخص های ارزیابی سطح مفیدیت طرق توزیع مفاد.

دروس عملی
 oمیتود های ترسیم گراف ها
 oمحاسبه شاخص های استفاده فندهای اساسی و دورانی
 oمحاسبه ارزش متوسط ساالنه استهالک فندهای اساسی و نورم استهالک
 oمحاسبه شاخص های مولدیت کار و ظرفیت کار
 oمیتود های محاسبه گاه مزد و کار مزد
 oمحاسبه قیمت تمام شد محصوالت
 oمحاسبه مفاد وسطح مفیدیت
 oاجرای کار صنفی گروپی محاسبه بیالنس مادی انواع تولیدات کیمیاوی

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا ٪۲۵غیرحاضرینمودهمیتوانند.



بیشتر از ٪۲۵غیرحاضریباعثمحرومیازامتحاننهاییمضمونمیگردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
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امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند
قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
20%
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته
لحاظ فرهنگی و اعتقدای

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از

پایدار

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

سازی ،آبرسانی و کانالیزیسیون ،برق و غیره

 .4کسب مهارت های مسلکی کمکی انجینیری از جمله سرک

شده

اعمار و کیفیت ساختمانها با درنظرداشت بودیجه و زمان تعین

 .3کسب دانش تطبیق نقشه های در ساحه و نظارت از پروسه

استفاده از دانش مسلکی و نرم افزارهای مربوطه

 . 2کسب مهارت های طراحی تعمیرات و ساختمانهای مختلف با

انجینیری با استفاده از دانش تخنیکی و نرم افزارهای مربوطه

 .1کسب مهارت های تحلیل تعمیرات و دیگر ساختارهای

شماره

نتایج متوقعه مضمون

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

مفاهیم اساسی علم اقتصاد

2

2

1

1

1

1

2

فند های اساسی ودورانی

2

2

1

1

1

1

3

پرداخت مزد وانواع آن

3

2

1

1

1

1

4

مفاد وسطح مفدیت

2

2

1

1

1

1

2

1.5

1

1

1

1

مجموع
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اوسط عمومی

1.083333

 =3اعظمی ترین اشتراک

 = 1کمترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

مآخذ:
G. F. Foment and K. B. Bischoff, General Economic, 2nd dewily, New York 1990.
K. G. Denbigh and J. C. R. Industril Economic Theory, Cambridge Universty Press,
New York,1971
C. G. Hill, An Introdution to Chemical Engineering Economicl and Reactor Design,
Wiley, New York,1977.
L. D. Schmidt, The Engineering Industryal Economic of Chemical Reactor 2nd ed.,
Oxford Universty Press, New York ,2005.
M. E. Davis and R. J. Fundamentals of Economic Engineering . Mc Grw- ,New
York,2003.
K. R. Westerner, W. P. M. Van , and A. A. C. M. Beehackers, Genral Economic ,2nd ed
., Wiley, New york ,1988








پالن درسی هفته وار مضمون
رشته

مضمون

اقتصاد

انجنیری صنایع

انجنیری1

کیمیاوی نفت وگاز

معلومات
اساسی

هفته

اول

دوم

موضوع

چهارم

اول

4

نتیجه متوقعه
آموزشی

تعریف علم اقتصاد مایکرواکونومی

چهارم

روش تدریس

کیمیاوی

ارزیابی
روزمره

پرسش و

جریان دایرهوی اقتصادی

فعالیت فروش وطریقه های فروشات

تخصصی

انجینری صنایع

پاسخ

جریان دایره وی اقتصاد وجود دولت

سوم

فعالیت استاد

فعالیت محصل

کردیت

پرسش و

مفاهیم درباره اقتصاد رشتوی

مارکیت و تحلیل های آن

پنجم

دیپارتمنت

صنف

سمستر

تعداد

نوع مضمون

پاسخ
پرسش و
پاسخ
پرسش و
پاسخ
پرسش و

تولید و عوامل تولید ،سرمایه  ،انواع

پاسخ

سرمایه
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ششم

هفتم

هشتم

نهم

پرسش و

فند های اساسی ثابت

پاسخ

دارای تولیدی ثابت وغیر تولیدی

پرسش و

صنف بندی و ساختار فند ها اساسی

پاسخ

تولیدی

پرسش و

ارزیابی فند های اساسی تولیدی

پاسخ
پرسش و

امتحان وسط سمستر

موضوع

هفته

پاسخ
نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت

روش

محصل

تدریس

ارزیابی روزمره

فند های دورانی  ،مفاهیم درباره
دهم

پرسش و پاسخ

فند های دورانی و فند های
گردشی

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم
چهاردهم

مزد انواع آن

پرسش و پاسخ

اشکال وسیستم های پرداخت مزد
قیمت تمام شد  ،صنف بندی

پرسش و پاسخ

مصارف  ،ساختار قیمت تمام شد
تشکیل قیمت  ،راتبطه تقاضا با

پرسش و پاسخ

قیمت

پرسش و پاسخ

مفاد و سطح مفیدیت  ،انواع مفاد
میتود های ترسیم گراف ها

پانزدهم

پرسش و پاسخ

محاسبه شاخص های استفاده
فندهای اساسی و دورانی

شانزدهم

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون تجهیزات صنایع کیمیاوی ()۱
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

تجهیزات صنایع کیمیاوی ()1

کود مضمون:

ICE-PGIE-0742

تعداد کریدیت:

 2کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

چهارم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون:
هدف از آموزش این مضمون عبارت ازکسب دانش و مهارت های عملی در عرصه طرحریزی و محاسبه تجهیزات صنایع
کیمیاوی وهمچنان کسب دانش الزم در موضوعات از قبیل  :مطالبات اساسی تکنالوژیکی و میخانیکی از تجهیزات ،مواد ساختمانی
تجهیزات ،پذیرش و آزمایش دستگاه های کیمیاوی ،ساختمان تجهیزات تپیک،محاسبات قسمت ها و پرزه های اساسی تجهیزات
می باشد.
اهداف آموزشی:


آموزش پروسه ها  ،ساختمان واندازه های اساسی دستگاه های صنایع کیمیاوی نفت وگاز



آموزش پرنسیپ های اساسی طرحریزی دستگاه ها وماشین االت صنایع کیمیاوی نفت وگاز



انتخاب وآزمایش دستگاه های صنایع کیمیاوی نفت وگاز



آموزش طرحریزی ومحاسبه قسمت ها وپرزه جات اساسی تجهیزات صنایع کیمیاوی نفت وگاز



آموزش پارامترهای اساسی محاسبوی تجهیزات صنایع کیمیاوی نفت وگاز
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شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن



کارهای البراتوای وجود دارد .

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)


مقدمه .هدف و محتوای مضمون  .دستگاه ها وماشین های اساسی صنایع کیمیاوی.



بحث روی پروسه ها وساختمان واندازه های اساسی دستگاه های صنایع کیمیاوی



عملیات میخانیکی



عملیات هایدرو میخانیکی



-عملیات حرارتی



عملیات تعویض کتله



پرنسیپ های اساسی طرحریزی دستگاه ها وماشین های کیمیاوی



مطالبات اساسی از دستگا های کیمیاوی



میتود ها وتسلسل محاسبه تجهیزات



محاسبه تکنا لوِژ یکی



محاسبه میخانیکی



مواد ساختمانی ماشین سازی صنایع کیمیاوی ونفتی-کیمیاوی(پتروشیمی)



عوامل تعیین کننده مواد ساختمانی –ماشین سازی وصنایع کیمیاوی



فوالد ها



انواع فوالد ها



فوالد ها



انواع فوالد ها



چدن ها



فلزات رنگه



مواد ساختمانی غیر فلزی عضوی
456

بخش پنجم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف چهارم رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز



مواد ساختمانی غیر فلزی عضوی



ستندرد دیزشن در ماشین سازی



پذیرش وآزمایش دستگاه های کیمیاوی



آزمایش هایدرولیکی



آزمایش هوایی



طرق اساسی ساختن دستگاه ها



چاره کاری حرارتی



محاسبه پیوند ولدینگی



طرحریزی و محاسبه قسمت ها وپرزه جات اساسی



محاسبات میخانیکی



پارامتر های محاسبوی



فشار محاسبوی



درجه حرارت محاسبوی

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا ٪۲۵غیرحاضرینمودهمیتوانند.



بیشتر از ٪۲۵غیرحاضریباعثمحرومیازامتحاننهاییمضمونمیگردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند
قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
20%
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%
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امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر
مجموع

100%

متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقدای

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

انکشاف پایدار

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

رسانی و کانالیزیسیون ،برق و غیره

جمله سرک سازی ،آب

 .4کسب مهارت های مسلکی کمکی انجینیری از

بودیجه و زمان تعین شده

پروسه اعمار و کیفیت ساختمانها با درنظرداشت

 .3کسب دانش تطبیق نقشه های در ساحه و نظارت از

مربوطه
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مختلف با استفاده از دانش مسلکی و نرم افزارهای

اوسط عمومی

1

مجموع

1.083333

1

1

 .2کسب مهارت های طراحی تعمیرات و ساختمانهای

4

2

1

ومحاسبه قسمت ها

1.5

1

1

1

1

نرم افزارهای مربوطه

3

2

1
دستگاه های

2

1

1

1
3

1
2

2

1

1

1
اساسی طرحریزی

2
وساختمان واندازه

2

1
2

2

1

ساختارهای انجینیری با استفاده از دانش تخنیکی و

آموزش پروسه ها

اساسی دستگاه های
صنایع کیمیاوی

آموزش پرنسیپ های

دستگاه ها وماشین

های کیمیاوی

پذیرش وآزمایش

کیمیاوی

آموزش طرحریزی

وپرزه جات اساسی

 .1کسب مهارت های تحلیل تعمیرات و دیگر

نمره

نمره

نمره

نمره

1

نمره
نمره

1
1

نتایج متوقعه مضمون
شماره
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته
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 =3اعظمی ترین اشتراک  =2اشتراک متوسط  =1کمترین اشتراک
مأخذ:
.1 نورمحمد زمانی  .تجهیزات صنایع کیمیاوی لکچرنوت .پوهنتون پولی تخنیک ۱۳۹۰.
.2 کسترومین .محاسبه االت ظرفیتی  .انستیتوت پولی تخنیک کابل.
3- Гуревич, И.Л.(1972). Технология переработки нефти игаза.Ч.1.Москва : Изд-во
Химия. 360с.
4- Дытнермкого, Ю.И.(1983).Основные процессы иаппараты химической
технологии.Москва:Изд-во
Химия. 272с.
5- Ким, В.С. , Самойлов, В.А. , Торубаров , Н.Н.(2007).
6-Конструирование и расчет механизмов и деталей машин химических и
нефтеперерабатывающих производств.Москва : Изд-во КолоС. 440с.

پالن درسی هفته وار مضمون
رشته
معلوما
اساسی

مضمون

انجینری

تجهیزات

صنایع

صنایع

کیمیاوی
نفت و گاز

هفته

اول

کیمیاوی 1

موضوع

دیپارتمنت

صنف

سمستر

تعداد کردیت

نوع مضمون

انجنیری
صنایع
کیمیاوی

چهارم

2

اول

تخصصی

نفت وگاز

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

دستگاه ها و ماشین های اساسی

فعالیت

روش

محصل

تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

صنایع کیمیاوی
بحث روی پروسه ها و ساختمان

دوم

پرسش و پاسخ

واندازه های اساسی دسگاه صنایع
کیمیاوی

سوم
چهارم

عمیات میخانیکی

پرسش و پاسخ

،هایدرومیخانیکی

پرسش و پاسخ

عملیات حرارتی
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عملیات تعویض کتله
پنجم

ششم

هفتم

هشتم

پرنسیپ های اصلی طرح ریزی

پرسش و پاسخ

دسگاه ها و ماشین های کیمیاوی
میتودها و تسلسل محاسبه

پرسش و پاسخ

تجهیزات
مواد ساختمانی ماشین سازی

پرسش و پاسخ

صنایع کیمیاوی
عوامل تعیین کننده مواد

پرسش و پاسخ

ساختمانی

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

دهم

فوالد ها انواع فوالد ها

پرسش و پاسخ

یازدهم
دوازدهم
سیزدهم

چدن ها  ،فلزات رنگه  ،مواد

پرسش و پاسخ

ساختمانی غیر فلزی عضوی

پرسش و پاسخ

ستندردیزشن درماشین سازی
پذیرش وآزمایش دستگاه های

پرسش و پاسخ

کیمیاوی
طروق اساسی ساختن دستگاه ها

چهاردهم

پرسش و پاسخ

چاره کاری دستگاه ها ،محاسبه
پیوند ولددینگی

پانزدهم
شانزدهم

طرح ریزی و محاسبه قسمت ها

پرسش و پاسخ

وپرزه جات اساسی

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون بیالنس های مادی وحرارتی
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

بیالنس های مادی وحرارتی
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کود مضمون:

ICE-PGIE-0743

تعداد کریدیت:

 2کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

چهارم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون :
بیالنس مادی وحرارتی از جمله مضامین اختصاصی رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز می باشد .دراین مضمون
موضاعات در رابطه به مقدار مواد خام وانرژی که جهت تولید محصول با ظرفیت تولیدی داده شده در وقت معین در نظرگرفته می
شود مطالعه می گردد.وهمچنان محاسبه بیالنس مادی عملیات بیدون تعامل کیمیاوی ،محاسبه بیالن عملیه کرستالیزیشن ،تصفیه
مخلوط های دوجزئی ،محاسبه حصه های وزنی ،حصه های مولی ومقدار محصول در اثنای خروج عملیه وهمچنان تیوری انرژی ،
بیالنس تغیر انتالپی نظربه پارامتر های مختلف ،دیاگرام بخارات آب حل مسایل در تعویض دهنده های حرارتی با جریان های
موازی ومتقابل،حل مسایل به ارتباط بیالنس های مادی وانرژیتکی وغیره مطالعه می گردد.
اهداف آموزشی:


آموزش واهمیت بیالنس مادی در دستگاه های صنایع نفت وگاز



آموزش واهمیت بیالنس حرارتی در دستگاه های صنایع نفت وگاز



آموزش تغیر حالت سیستم جامد به مایع تحت شرایط ایزوترمیک ومحاسبه درجه حرارت ذوبان.



حل مسایل درتعویض دهنده ها وتجهیزات دیگر مواد با جریان های موازی و متقابل .



حل مسایل درتعویض دهنده ها وتجهیزات حرارت با جریان های موازی و متقابل .

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن



کارهای البراتوای ندارد
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مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
بخش اول  :محاسبه بیالنس مادی


مقدمه



اهمیت بیالنس مادی عملیات ودستگاه درمحاسبه تکنالوژی کیمیاوی



محاسبه بیالنس مادی بدون عملیات تعامل کیمیاوی



درتیب بیالنس مادی کلی وبیالنس مادی مرکبات برای جریان های دوخولی وخروجی.



دریافت حصه های مولی ووزنی وکتله مالیکولی متوسط مخلوط ها



محاسبه فشار های جزیی واحجام جزیی وحجم مجموعی.



محاسبه بیالنس مادی درعملیه کریستالیزیشن



محاسبه حصه های وزنیweight fraction



محاسبه حصه های مولیmole faraction



محاسبه مقدار محصول در جریان های خروجی



تصفیه مخلوط دوجزیی

بخش دوم  :محاسبه بیالنس حرارتی


مقدمه بیالنس حرارتی



تیوری انرژی بیالنس



بیالنس انرژیتیک سیستم بسته



ظرفیت حرارتی مولی



تغیرات انتالپی



تغیر حالت سیستم جامد به مایع تحت شرایط ایزوترمیک ومحاسبه درجه حرارت ذوبان.



گرم کردن آب توسط حرارتیکه درخانه جامدبه وجود می آید.



انتقال حرارت برای گرم کردن بخارات مافوق مشبوع.



بیالنس انتالپی



دیاگرام بخارات آب



حل مسایل درتعویض دهنده حرارت با جریان های موازی متقابل .



انرژی بیالنس برای تشکیل امونیا



ادامه مفردات مضمون(بیالنس مادی وحرارتی) دارای کود ()ICE-PGIE -743



کارهای البراتواری(: )Vibratory Worksندارد

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری
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حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا ٪۲۵غیرحاضرینمودهمیتوانند.



بیشتر از ٪۲۵غیرحاضریباعثمحرومیازامتحاننهاییمضمونمیگردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند
قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.

پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقدای

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

و انکشاف پایدار

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی

غیره

جمله سرک سازی ،آبرسانی و کانالیزیسیون ،برق و

 .4کسب مهارت های مسلکی کمکی انجینیری از

بودیجه و زمان تعین شده

از پروسه اعمار و کیفیت ساختمانها با درنظرداشت

 .3کسب دانش تطبیق نقشه های در ساحه و نظارت

مربوطه

مختلف با استفاده از دانش مسلکی و نرم افزارهای

 .2کسب مهارت های طراحی تعمیرات و ساختمانهای

نرم افزارهای مربوطه

ساختارهای انجینیری با استفاده از دانش تخنیکی و

1

2

2

1

1

1

1

درمحاسبه تکنالوژی کیمیاوی

2

محاسبه بیالنس حرارتی

2

3

4

2

1

1

1

1

تغیر حالت سیستم جامد به مایع تحت
شرایط ایزوترمیک ومحاسبه درجه حرارت
ذوبان.

3

2

1

1

1

1

حل مسایل درتعویض دهنده حرارت با
جریان های موازی متقابل

2

2

1

1

1

1

2

1.5

1

1

1

1

مجموع
اوسط عمومی

1.083333

 =3اعظمی ترین اشتراک  =2اشتراک متوسط  =1کمتریناشتراک
منابع یا ماخذ


گ سردانشویلی .ا.ی لوووه .مثال ها وسواالت در تکنالوژی تصفیه نفت وگاز مسکو1973
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پالن درسی هفته وار مضمون
معلوما اساسی

رشته

مضمون

 .1کسب مهارت های تحلیل تعمیرات و دیگر

اهمیت بیالنس مادی عملیات ودستگاه

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

صنف

دیپارتمنت
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سمستر

تعداد کردیت

نوع مضمون
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انجینری
صنایع

بیالنس مادی

کیمیاوی

هفته

و حرارتی

موضوع

انجنیری صنایع
چهارم

کیمیاوی نفت

اول

2

تخصصی

وگاز

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

اهمیت بیالنس مادی عملیات و
اول

پرسش و پاسخ

دستگه درمحاسبه تکنالوژی
کیمیاوی

دوم

محاسبه بیالنس مادی بدون

پرسش و پاسخ

عملیات تعامل کیمیاوی
دریافت حصه های مولی و وزنی

سوم

پرسش و پاسخ

و کتله مالیکولی متوسط مخلوط
ها

چهارم

پنجم

محاسبه فشار های جزیی و

پرسش و پاسخ

احجام جزنی وحجم مجموعی
محاسبه بیالنس مادی درعملیه

پرسش و پاسخ

کرستالیزیشن

ششم

محاسبه حصه های وزنی

پرسش و پاسخ

هفتم

محاسبه حصه های مولی

پرسش و پاسخ

هشتم

محاسبه مقدار محصول درجریان

پرسش و پاسخ

های خروجی

نهم

امتحان وسط سمستر

هفته

موضوع

دهم

مقدمه بیالنس حرارتی

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره
پرسش و پاسخ
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یازدهم

تیوری انرژی بیالنس

پرسش و پاسخ

دوازدهم

ظرفیت حرارتی مولی

پرسش و پاسخ

سیزدهم

تغیرات انتالپی

پرسش و پاسخ

تغییر حالت سیستم جامد به
چهاردهم

پرسش و پاسخ

مایعتحت شرایط ایزوترمیک
ومحاسبه درجه حرارت ذوبان

پانزدهم
شانزدهم

حل مسایل در تعویض دهنده

پرسش و پاسخ

حرارت با جریان های موازی

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون بیالنس تکنالوژی سنتیز نفتی کیمیاوی ()۱
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

تکنالوژی سنتیز نفتی کیمیاوی()1

کود مضمون:

ICE-PGIE-0744

تعداد کریدیت:

 3کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

چهارم
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اول

سمستر:
شرح مختصر مضمون :

این مضمون از جمله مضامین تخصصی انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز بوده که تولید مواد خام هایدروکاربنی وآماده
ساختن آنها برای تصفیه کیمیاوی را تحت مطالعه خویش قرار میدهد .
جهات اساسی تکنالوژی سنتیز نفت کیمیاوی عبارت انداز تصفیه کیمیاوی مواد خام هایدروکاربنی ،تولید اتیلین
وهایدروکاربن های دیگرتوسط طروق مختلف می باشد .این مضمون قانون مندی های عملیه پیرولیز تولید اولفین های عالی
وانشقاق آن توسط عملیات حرارتی ،تولید الفا اولفین های خطی ،الیگامیرایزیشن اتیلین  ،تولید استلین ،هایدروکاربن های
اروماتیکی وغیره مرکبات هایدروکاربنی را تحت مطالعه قرار میدهد.
اهداف آموزشی:


آموزش تولید مواد خام هایدروکاربن های نفتی کیمیاوی ومطالبات از آنها.



مطالعه تولید محصوالت اکسیجندار ،کلوریندار وغیره .



آموزش تولید اتیلین و هایدروکاربن های غیرمشبوع (الفینی) دیگر به طریقه پیرولیز.



آموزش جدانمودن هایدروکاربن های اروماتیکی از محصوالت ریفورمینگ کتلستی .



آموزش تولید محصوالت اکسیجندار توسط اکسیدیشن هایدروکاربن های مشبوع(پارافین ها)وغیر مشبوع.

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن



کارهای البراتوای وجود دارد

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
فصل اول
تولید مواد خام هایدروکاربن های نفتی کیمیاوی
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منابع اساسی مواد خام هایدروکاربنی ومطالبات از آن



تولید هایدروکاربن های غیر مشبوع (الیفین ها) ابتدایی



تولید اتلین و هایدروکاربن های غیرمشبوع (الفینی) دیگر به طریقه پیرولیز



جدا وغلیظ ساختن اتلین



تقسیم فرکشن گاز پیرولیز



پاک نمودن اتلین



استحصال اتلین توسط عدم تناسب پروپلین



تولید پروپلین وبوتان ها به طریقه تجزیه فرکشن مواد نفتی



جدا وغلیظ ساختن پروپلین



تولید دایین ها



تولید استلین



استحصال استلین به طریقه کاربایدی



استحصال استلین از مواد خام کارهایدروکاربنی



جدا نمودن استلین از گازات پیرولیز



تولید هایدروکاربن های مشبوع عالی



تولید هایدروکاربن های غیر مشبوع عالی



پتولید نفتین ها



تولید سایکلوهگزان



خارج نمودن سایکلو هگزان ازفرکشن نفتینی



استحصال سایکلو هگزان از میتایل سایکلو پنتان



استحصال سایکلو هگزان توسط هایدورجنشن (ارجاع ) بنزول



تولید هایدروکاربن های اروماتیکی



ریفورمینگ کتلیستی بنزین



جدانمودن هایدروکاربن های اروماتیکی از محصوالت ریفورمینگ کتلستی
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جدانمودن بنزول ،تولول ومخلوط کسیلول ه



تقسیم بندی کسیلول ها



هایدرو دی اکلیشن هایدروکاربن های الکلیل اروماتیک ها



تولید نفتالین



تولید بنزول



الکلیشن بنزول



الکلیشن بنزول توسط اتلین



الکلیشن بنزول توسط پروپلین

فصل دوم


تولید محصوالت اکسیجندار توسط اکسیدیشن هایدروکاربن های مشبوع(پارافین ها)



میخانیزم اکسیدیشن هایدروکاربن ها



اکسیدیشن هایدروکاربن های مشبوع ابتدایی فاز گازی



اکسیدیشن میتان



اکسیدیشن پروپان وبیوتان



اکسیدیشن هایدروکاربن های مشبوع C5 - C8



اکسیدیشن هایدروکاربن های مشبوع گاز مانند.



اکسیدیشن هایدروکاربن های مشبوع  C5 - C8به تیزاب های دارای کتله های مالیکولی کوچک



اکسیدیشن بوتان نارمل



اکسیدیشن فرکشن  C5 - C8از تقطیر مستقیم بنزول .



اکسیدیشن هایدروکاربن های مشبوع  C10 – C20به الکول ها



اکسیدیشن هایدروکاربن های مشبوع  C20 – C40به تیزاب های دو اساسه



موارد استعمال تیزاب ها



اکسیدیشن بیولوژیکی هایدروکاربن های مشبوع تولید کنسترانت های نشایسته – ویتامین ها
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ادامه مفردات مضمون(تکنالوژی سنتیزنفتی کیمیاوی) دارای کود ()EN-O-744

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا ٪۲۵غیرحاضرینمودهمیتوانند.



بیشتر از ٪۲۵غیرحاضریباعثمحرومیازامتحاننهاییمضمونمیگردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند
قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
20%
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقدای

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

انکشاف پایدار

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

 .4کسب مهارت های مسلکی کمکی انجینیری از

جمله سرک سازی ،آبرسانی و کانالیزیسیون ،برق و غیره

و زمان تعین شده

پروسه اعمار و کیفیت ساختمانها با درنظرداشت بودیجه

 .3کسب دانش تطبیق نقشه های در ساحه و نظارت از

مربوطه

مختلف با استفاده از دانش مسلکی و نرم افزارهای

 .2کسب مهارت های طراحی تعمیرات و ساختمانهای

افزارهای مربوطه
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ساختارهای انجینیری با استفاده از دانش تخنیکی و نرم

نتایج متوقعه مضمون

 .1کسب مهارت های تحلیل تعمیرات و دیگر

شماره

نتایج متوقعه رشته
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آموزش تولید مواد خام هایدروکاربن های نفتی

1

کیمیاوی ومطالبات از آنها.
مطالعه تولید محصوالت اکسیجندار ،کلوریندار

2

وغیره .
آموزش تولید اتیلین و هایدروکاربن های غیرمشبوع

3

(الفینی) دیگر به طریقه پیرولیز.
آموزش جدانمودن هایدروکاربن های اروماتیکی از

4

محصوالت ریفورمینگ کتلستی .

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

آموزش تولید محصوالت اکسیجندار توسط

5

اکسیدیشن هایدروکاربن های مشبوع(پارافین

1

1

1

1

1

1

ها)وغیر مشبوع.

2

مجموع

1.8

1

1

اوسط عمومی

1

1

1.3

 =3اعظمی ترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط  =1کمتریناشتراک

مأخذ:


گلزاد  .اسرارالدین (اساسات تکنالوجی سنتیز نفتی کیمیاوی) تهران 1394

Keane D.P Stobuagh R.B. Townwsend P.L. Hydrocarb. Proc Sec 1.No-99-110. 1964
Levy N. Scaife C. Chem. Sec. 1964
Neier W. Woellner G. Hydrocarb . proc. 1972

پالن درسی هفته وار مضمون

معلوما اساسی

صنف

رشته

مضمون

دیپارتمنت

انجینری

تکنالوژی

انجنیری صنایع

صنایع

سنتیز نفت

کیمیاوی نفت

کیمیاوی

کیمیاوی1

وگاز

جهارم

نتیجه
هفته

موضوع

متوقعه

فعالیت استاد

آموزشی
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سمستر

اول

تعداد کردیت

3

فعالیت

روش

محصل

تدریس

نوع مضمون

تخصصی

ارزیابی روزمره
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تولید موادخام هایدروکاربنی های

اول

پرسش و پاسخ

نفتی کیمیاوی
منابعاساسی مواد خام

دوم

پرسش و پاسخ

هایدروکاربنی ومطالبات از آن
تولید اتلین وهایدروکاربن های

سوم

پرسش و پاسخ

غیر مشبوع

چهارم

پرسش و پاسخ

تقسیم فرکشن گاز پیرولیز
استحصال اتلین توسط عدم

پنجم

پرسش و پاسخ

تناسب پروپلین
تولید پروپلین ها به طریقه تجزیه

ششم

پرسش و پاسخ

فرکشن مواد نفتی

هفتم

جدا و غلیط ساختن پروپلین

پرسش و پاسخ

هشتم

تولید دایین ها

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

نتیجه
هفته

موضوع

فعالیت

متوقعه

استاد

آموزشی

فعالیت محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

تولید محصوالت
دهم

اکسیجندار توسط

پرسش و

اکسیدیشن

پاسخ

هایدروکاربنهای مشبوع
اکسیدیشن هایدروکاربن
یازدهم

پرسش و

های مشبوع ابتدائیی

پاسخ

فازگازی
دوازدهم

سیزدهم

اکسیدیشن میتان ،

پرسش و

پروپان و بیوتان

پاسخ
پرسش و

موارد استعمال تیزاب ها

پاسخ
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اکسیدیشن بیولوژیکی
چهاردهم

هایدروکاربن های مشبوع

پرسش و

تولید کنسترانت های

پاسخ

نشایسته
پانزدهم

ویتامین ها

شانزدهم

رهنمایی امتحان نهایی

پرسش و
پاسخ
پرسش و
پاسخ

پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی
رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

مفردات وپالن درسی هفته وار مضامین
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صنف چهارم -سمستر دوم

مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون ثقافت اسالمی ()۸
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

ثقافت اسالمی ()8

کود مضمون:

ICE-PGIE-0801

تعداد کریدیت:

 1کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

0701

صنف:

چهارم

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
مضمون تمدن اسالمی که در سمستر های هشتم در قالب کاریکولم تحصیلی مضامین ثقافت اسالمی تدریس می شود  ،در
حقیقت جزء تاریخ فراموش شده اسالم در نزد مسلمانان امروزی و مخصوصاً قشر جوان جامعه بشمار می رود که آگاهی و فهم
درست آن از نیاز های اساسی و ضرورت های مبرم محلصالن می باشد .محصالن عزیز در ختم سمستر معلومات کلی را پیرامون
مفهوم تمدن  ،عوامل ایجاد تمدن ها  ،عناصر سازنده تمدن ها ،بخصوص عناصر تمدن اسالمی و نقش اسالم در اصالح و تغییرات
مثبت در روند های تمدنی بدست آو رده و در نتیجه بتوانند عالوه بر بیان اساسات بعد وحیانی تمدن اسالمی از دستآورد های
مسلمانان در عرصه های مختلف تمدنی با استناد به دالیل روشن در عرصه علوم مختلفه مانند  :کیمیا ،فزیک ،ریاضی ،طب،
فارمسی ،انجنیری ،همچنان تاریخ  ،جغرافیه  ،فلسفه،علم فلک بر عالوه ازعلوم شرعی دفاع نموده و در نشر آن تالش سازنده را
انجام دهند.
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اهداف آموزشی:







آشنایی کامل با عناصر سازنده تمدن  ،تمدن های بشری قبل از اسالم،
تبیین و تو ضیح عناصر سازندۀ تمدن به شکل عام و عناصر تمدن به شکل خاص همراه با
ارایه دالیل مستند و قابل پذیرش علمی اکادمیکی.
توانایی بر تشخیص اینکه رسول (اکرم ص) در دوره تأسیسی و توسعوی تمدن اسالمی کدام تغییرات و اصالحات را
در تمدن بشری بمیان آ ورده و چی اصول را جدیدا پی ریزی نموده اند
اینکه به توانند با ارایه نمونه های از کار کرد های تمدنی خلفای راشدین در عرصۀ توسعه و گسترش تمدن اسالمی
نقش ایشان را در برازندگی های فراموش شده تمدن اسالمی مسئوالنه ایفا نمایند.
دفاع مستدل ازین که به گونه عام تمدن امروزین بشریت مرهون سعی و تالش مسلمانان دورههای نخستین تاریخ
اسالم است.

شیوه های تدریس و آموزش:
ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسخ به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس اصل محصل محوری.
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
پیشگفتار -محتویات مضمون:
فصل اول :ورود به پدیده تمدن
 تعریف لغوی و اصطالحی تمدن
 عناصر تمدن
 ویژه گی های تمدن اسالمی
فصل دوهم  :تمدن اسالمی
 اسالم و تغییردر تمدن بشریت
 مبانی علمی در کار نامه های رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم
 معرفی مختصراز کار نامه های  :سیاسی،اقتصادی،اجتماعی  ،اخالقی و .....رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم
 نماد های از اندوخته های علمی خلفای راشدین
 بخشی ار انجازات علمی وپیشرفتهای تکنالوژی مسلمانان پیشین
 نمونه های از اندوخته های علمی وتکنالوژی در عرصه های:
 نقش تمدن اسالمی در رفاه بشریت
 علت عقب مانده گی مسلمانان امروزی و راه های بیرون رفت
 گفتگوی تمدن ها
فصل سوم :جوامع اسالمی و مفاهیم جدید
 محیط زیست
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.1

.2

شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با اصول و مبانی کلی اسالم ،
آشنایی با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم با دستآوردهای علوم معاصر .

نتایج متوقعه مضمون

.3

تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان الگوی های عملی تربیه سالم

آثار و حکمت های هر موضوع.

تربیه جوانان آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت اسالمی

ارایه دانش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر دالیل نقلی و عقلی با بیان

پرتوی تعالیم حیات بخش اسالمی.

انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه انسانی و عناصر مؤثر در تحکیم صلح و ثبات کشور در

بلند بردن سطح دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و فعال شان در عرصه های مهم

اسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت دنیا و آخرت همآهنگی ایجاد نمایند.

.4

.5

.6

انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری سالم از نعمات ارزنده عالم هستی .

انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی جهت تنظیم رابطه درست
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 حقوق بشر و حقوق زن
 آزادی بیان

 نقد و بررسی بردگی در اسالم

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

۱

آشنایی کامل با عناصر سازنده تمدن  ،تمدن های بشری قبل از اسالم،

3

2

2

2

3

1

۲

تبیین و تو ضیح عناصر سازندۀ تمدن به شکل عام و عناصر تمدن به
شکل خاص همراه با ارایه دالیل مستند و قابل پذیرش علمی اکادمیکی.

3

2

3

1

2

1
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توانایی بر تشخیص اینکه رسول (اکرم ص) در دوره تأسیسی و توسعوی
تمدن اسالمی کدام تغییرات و اصالحات را در تمدن بشری بمیان آ ورده

۳

3

3

2

2

1

1

و چی اصول را جدیدا پی ریزی نموده اند
اینکه به توانند با ارایه نمونه های از کار کرد های تمدنی خلفای راشدین
3

در عرصۀ توسعه و گسترش تمدن اسالمی نقش ایشان را در برازندگی

۴

2

3

2

3

1

های فراموش شده تمدن اسالمی مسئوالنه ایفا نمایند.
دفاع مستدل ازین که به گونه عام تمدن امروزین بشریت مرهون سعی و

۵

تالش مسلمانان دورههای نخستین تاریخ اسالم است.
مجموع
 =۳مطابقت کامل

3

3

2

2

2

1

3

2.4

2.4

1.8

1.2

1

 =۱کمترین مطابقت

 =۲مطابقت نسبی

کورس پالیسی هفته وار مضمون
دیپارتمنت

صنف

مضمون

سمستر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

معلومات
اساسی

هفته

ثقافت اسالمی

ساعات

تمدن اسالمی

موضوع

درسی

چهارم

پوهنتون

1

هشتم

شمول

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

روش

ارزیابی

آموزشی

استاد

محصل

تدریس

روزمره

ورود به پدیده تمدن
اول

1

تعریف لغوی و اصطالحی تمدن
عناصر تمدن
ویژه گی های تمدن اسالمی

3

بر رسی وضعیت تمدن های قبل
از اسالم



دوم

o

پرسش
و پاسخ

//

تمدن اسالمی
سوم

5

اسالم و تغییردر تمدن بشریت

//

مبانی علمی در کار نامه های رسول
اهلل صلی اهلل علیه وسلم

477

بخش پنجم :مفردات و پالن درسی هفته وار مضامین صنف چهارم رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز

معرفی مختصراز کار نامه های :
چهارم

7

پنجم

9

ششم

11

هفتم

13

هشتم

15

سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،

//

اخالقی و .....رسول اهلل صلی اهلل
علیه و سلم
نماد های از اندوخته های علمی

//

خلفای راشدین (کارکرد های
تمدنی)
بخشی از دستاوردهای علمی

//

وپیشرفتهای تکنالوژی مسلمانان
پیشین
دستاوردهای تمدن اسالمی :
دستاوردهای علمی علوم اسالمی
(تقسیر ،حدیث فقه  ،اصول فقه
اصول تفسیر و انواع اصول های

//

دیگر وعلم کالم) ،علوم تجربی،
امنیتی ،اقتصادی ،قضایی ،معماری،
اداری و حکومتداری و مراکز
معروف علمی
فقه  ،اصول فقه صرف و نحو ،علم

//

کالم...
نهم

18

امتحان بیست فیصد

//

دهم

19

ریاضیات،هندسه ،طب

//

یازدهم

21

تاریخ ،جغرافیه ،معماری وانجنیری.

//

دوازدهم

23

سیزدهم

25

نقش تمدن اسالمی در رفاه بشریت
//

علت عقب مانده گی مسلمانان
امروزی و راه های بیرون رفت

//

گفتگوی تمدن ها
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چهاردهم

27


پانزدهم

29

شانزدهم

31



محیط زیست ،حقوق بشر و حقوق

//

زن
آزادی بیان
نقد و بررسی بردگی در اسالم

//

ارزیابی ؛ حل مشکالت محصالن و

//

راهنمایی امتحان

مآخذ:
 .１ماخذ اساسی

تمدن اسالمی  -دیپارتمنت ثقافت اسالمی
.1
.2

 .２مآخذ کمکی

.3
.4
.5
.6
.7

صمیم ،عبدالمجید ( ،)1397تمدن اسالمی .طبع اول ،انتشارات
قدس
سباعی ،مصطفی ( 1420ق) ،من روائع حضارتنا .دارالوراف،
ریاض.
رحیم زی ،حسام الدین ( ،)2918تمدن اسالمی
علوان ،ناصع ،دستآورد های تمدن اسالمی و نقش آن در سیاست
والیتی ،علی اکبر ،تمدن اسالمی
ابراهیم حسن ،حسن ،تاریخ سیاسی اسالم
گستاولوبون ،تمدن اسالم و عرب
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون اقتصاد انجنیری ()۲
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی
انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

دیپارتمنت:

اقتصادی انجنیری ()2

اسم مضمون:
کود مضمون:

ICE-PGIE-0841

تعداد کریدیت:

2کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

0705

صنف:

چهارم

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
اقتصادی انجنیری  2از جمله مضامین اختصاصی رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز است دراین مضمون موضوعات
شامل مفاهم اساسی در باره مدیریت ،تعریفات سازماندهی وپالن گذاری ،معلومات وانواع آن ،موسسه صنعتی ،عملیه های تولیدی
(عملیه تکنالوژیکی ،اساسی ،کمکی )صنف بندی ع ملیه ها ،سازماندهی وسایل مادی ،انتخاب وموقعیت یا محل احداث کارخانه
،اشکال سازماندهی تولید ،بزنس پالن وطریقه های پالن گذاری وبخش های اساسی بزنس پالن ،محاسبه شخاص های تخنیکی –
اقتصادی عملیه تدریس می گردد.
اهداف آموزشی :


آموزش مفاهیم اساسی درباره مدیریت



آموزش مدیریت داخل موسسه ومدیریت موسسه بمثابه نهاد بازار
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آموزش سازماندهی وسایل مادی موسسه



آموزش بزنس پالن  ،بخش اساسی بزنس پالن

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)


مفاهیم اساسی درباره مدیریت  ،حلقه مدیریت  ،تعریفات سازماندهی  ،پالنگذاری  ،محاسبه واندازه گیری  ،کنترول
وتفتیش  ،سیستم معلوماتی وانواع معلومات



مدیریت داخل موسسه ومدیریت موسسه بمثابه نهاد بازار



موسسه صنعتی  ،خصوصیات تشکیالت  ،حقوقی  ،اقتصادی  ،اقتصادی ومدیریتی موسسات  ،ساختار تولیدی موسسه
 ،بخش های اساسی تولیدی موسسه (شعبه  ،قسمت  ،بخش  ،محل کار)



عملیه تولید  ،عملیه تکنالوژیکی  ،عملیه کمکی  ،صنف بندی عملیه نظر به سطح میخانیزیشن  ،پرنسیب های خاص
وعام عملیه تولید انواع تولید.



سازماندهی وسایل مادی موسسه  ،موقعیت با محل احداث موسسه  ،انتخاب زمین کارخانه.



موسسات (شرکت ها) وساختار تشکیالتی آنها  ،سیستم های مدیریت شرکت ها ،



استخوان بندی یا ستاختار یک شرکت نوین



اشکال سازماندهی تولید (کانسنترانسیون یا تمرکز تولید رشته بندی یا تخصصی ساختن تولید  ،کوپراسیون تولید ،
مختلط



ساختن تولید  ،شاخص های موثریت اقتصادی اشکال سازمادهی تولید.



پالنگذاری فعالیت های موسسات  ،میتودولوژی پالنگذاری  ،طرح ریزی پالن



بزنس پالن  ،بخش اساسی بزنس پالن



کارهای البراتواری (  :) Laboratory Worksندارد
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دروس عملی
اجرای پروژه های صنفی (ترتیب بزنس پالن ) دستگاه های مختلف تولیدات کیمیاوی که مشتمل است از:


محاسبه مصارف مواد اولیه ،محصوالت نیم ساخت  ،مواد کمکی



محاسبه بیالنس مادی دستگا ها



محاسبه تعداد کارکنان ومقدار پالنیزه مزد



کلکولیشن قیمت تمام شد تولید ساالنه دستگاه



محاسبه شاخص های تکنالوژیکی – اقتصادی



تحلیل وارزیابی نتایج حاصله



نتیجه گیری

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
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امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند
قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.

پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از

پایدار

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

 .4کسب مهارت های مسل
کی کمکی انجینیری از

جمله سرک سازی ،آبرسانی و کانالیزیسیون ،برق و غیره

شده

اعمار و کیفیت ساختمانها با درنظرداشت بودیجه و زمان تعین

 .3کسب دانش تطبیق نقشه های در ساحه و نظارت از پروسه

استفاده از دانش مسلکی و نرم افزارهای مربوطه

 .2کسب مهارت های طراحی تعمیرات و ساختمانهای مختلف با
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انجینیری با استفاده از دانش تخنیکی و نرم افزارهای مربوطه

نتایج متوقعه مضمون

 .1کسب مهارت های تحلیل تعمیرات و دیگر ساختارهای

شماره

نتایج متوقعه رشته
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1

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

مفاهیم اساسی درباره مدیریت
مدیریت داخل موسسه ومدیریت

2

موسسه بمثابه نهاد بازار
3

سازماندهی وسایل مادی موسسه

3

1

1

1

1

1

4

بزنس پالن  ،بخش اساسی

3

1

1

1

1

1

بزنس پالن
مجموع

1

3

1

اوسط عمومی

1

1

1

1.33

 =3اعظمی ترین اشتراک

 =1کمترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

مآخذ (:)References
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C. G. Hill, An Introdution to Chemical Engineering Economicl and Reactor Design,
Wiley, New York,1977.
L. D. Schmidt, The Engineering Industryal Economic of Chemical Reactor 2nd ed.,
Oxford Universty Press, New York ,2005.






پالن درسی هفته وار مضمون
معلومات
اساسی

هفته

رشته

مضمون

دیپارتمنت

انجنیری صنایع کیمیاوی

اقتصاد

انجنیری صنایع

نفت وگاز

انجنیری 2

کیمیاوی نفت وگاز

موضوع

صنف
چهارم

سمستر
دوم

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

آموزشی

استاد

محصل

تعداد کردیت
2

روش تدریس

نوع مضمون
تخصصی

ارزیابی روزمره

مفاهیم اساسی در باره مدیریت
اول

پرسش و پاسخ

حلقه مدیریت
تعریف سازماندهی
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مدیریت داخل موسسه و مدیریت

دوم

پرسش و پاسخ

موسسه بمثابه نهاد
موسسه صنعتی  ،خصوصیات

سوم

پرسش و پاسخ

تشکیالت حقوقی  ،اقتصادی
عملیه تولید  ،عملیه تکنالوژیکی ،

چهارم

پرسش و پاسخ

عملیه کمکی  ،صنف بندی عملیه

پنجم

سازماندهی وسایل مادی موسسه

پرسش و پاسخ

ششم

موسسات و ساختار تشکیالتی آنها

پرسش و پاسخ

استخوان بندی یا ساختار یک

هفتم

پرسش و پاسخ

شرکت نوین

هشتم

اشکال سازماندهی
نهم
هفته

پرسش و پاسخ

امتحان وسط سمستر
موضوع

پرسش و پاسخ
نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

آموزشی

استاد

محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

ساختن  ،تولید شاخص
دهم

پرسش و پاسخ

های موثریت اقتصادی
اشکال تولید

یازدهم

دوازدهم

پالنگذاری فعالیت

پرسش و پاسخ

های موسسات
بزنس پالن  ،بخش
اساسی بزنس پالن
اجرای پروژه های

سیزدهم

صنفی دستگاه های

پرسش و پاسخ

مختلف تولیدات
کیمیاوی
محاسبه مصارف مواد

چهاردهم

پرسش و پاسخ

اولیه محصوالت نیم
ساخت مواد کمکی
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پانزدهم
شانزدهم

محاسبه بیالنس مادی

پرسش و پاسخ

دستگاه ها

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون تجهیزات صنایع کیمیاوی ()۲
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی
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دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

تجهیزات صنایع کیمیاوی ()۲

کود مضمون:

ICE-PGIE-0742

تعداد کریدیت:

 2کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

چهارم

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون:
هدف از آموزش این مضمون عبارت ازکسب دانش و مهارت های عملی در عرصه طرحریزی و محاسبه تجهیزات صنایع
کیمیاوی وهمچنان کسب دانش الزم در موضوعات از قبیل  :مطالبات اساسی تکنالوژیکی و میخانیکی از تجهیزات ،مواد ساختمانی
تجهیزات ،پذیرش و آزمایش دستگاه های کیمیاوی ،ساختمان تجهیزات تپیک،محاسبات قسمت ها و پرزه های اساسی تجهیزات
می باشد.
اهداف آموزشی:


آموزش پروسه ها  ،ساختمان واندازه های اساسی دستگاه های صنایع کیمیاوی نفت وگاز



آموزش پرنسیپ های اساسی طرحریزی دستگاه ها وماشین االت صنایع کیمیاوی نفت وگاز



انتخاب وآزمایش دستگاه های صنایع کیمیاوی نفت وگاز



آموزش طرحریزی ومحاسبه قسمت ها وپرزه جات اساسی تجهیزات صنایع کیمیاوی نفت وگاز



آموزش پارامترهای اساسی محاسبوی تجهیزات صنایع کیمیاوی نفت وگاز

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن
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کارهای البراتوای وجود دارد .

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)


مقدمه .هدف و محتوای مضمون  .دستگاه ها وماشین های اساسی صنایع کیمیاوی.



بحث روی پروسه ها وساختمان واندازه های اساسی دستگاه های صنایع کیمیاوی



عملیات میخانیکی



عملیات هایدرو میخانیکی



-عملیات حرارتی



عملیات تعویض کتله



پرنسیپ های اساسی طرحریزی دستگاه ها وماشین های کیمیاوی



مطالبات اساسی از دستگا های کیمیاوی



میتود ها وتسلسل محاسبه تجهیزات



محاسبه تکنا لوِژ یکی



محاسبه میخانیکی



مواد ساختمانی ماشین سازی صنایع کیمیاوی ونفتی-کیمیاوی(پتروشیمی)



عوامل تعیین کننده مواد ساختمانی –ماشین سازی وصنایع کیمیاوی



فوالد ها



انواع فوالد ها



فوالد ها



انواع فوالد ها



چدن ها



فلزات رنگه



مواد ساختمانی غیر فلزی عضوی



مواد ساختمانی غیر فلزی عضوی



ستندرد دیزشن در ماشین سازی



پذیرش وآزمایش دستگاه های کیمیاوی



آزمایش هایدرولیکی



آزمایش هوایی



طرق اساسی ساختن دستگاه ها



چاره کاری حرارتی



محاسبه پیوند ولدینگی
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طرحریزی و محاسبه قسمت ها وپرزه جات اساسی



محاسبات میخانیکی



پارامتر های محاسبوی



فشار محاسبوی



درجه حرارت محاسبوی

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا ٪۲۵غیرحاضرینمودهمیتوانند.



بیشتر از ٪۲۵غیرحاضریباعثمحرومیازامتحاننهاییمضمونمیگردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند
قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته

نتایج متوقعه مضمون
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متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقدای

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

انکشاف پایدار

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

رسانی و کانالیزیسیون ،برق و غیره

جمله سرک سازی ،آب

 .4کسب مهارت های مسلکی کمکی انجینیری از

بودیجه و زمان تعین شده

پروسه اعمار و کیفیت ساختمانها با درنظرداشت

 .3کسب دانش تطبیق نقشه های در ساحه و نظارت از

مربوطه

مختلف با استفاده از دانش مسلکی و نرم افزارهای

 .2کسب مهارت های طراحی تعمیرات و ساختمانهای

نرم افزارهای مربوطه

ساختارهای انجینیری با استفاده از دانش تخنیکی و

آموزش پروسه ها
1

وساختمان واندازه

2

2

1

1

1

1

اساسی دستگاه های
صنایع کیمیاوی
آموزش پرنسیپ های
2

اساسی طرحریزی

2

2

1

1

1

1

دستگاه ها وماشین
های کیمیاوی
پذیرش وآزمایش
3

دستگاه های

3

2

1

1

1

1

کیمیاوی
آموزش طرحریزی
4

ومحاسبه قسمت ها

2

2

1

1

1

1

وپرزه جات اساسی
2

مجموع

1.5

اوسط عمومی

1

1
1.083333

 =3اعظمی ترین اشتراک  =2اشتراک متوسط  =1کمترین اشتراک
مأخذ:



.1نورمحمد زمانی  .تجهیزات صنایع کیمیاوی لکچرنوت .پوهنتون پولی تخنیک ۱۳۹۰.
.2کسترومین .محاسبه االت ظرفیتی  .انستیتوت پولی تخنیک کابل.
490

1

1

 .1کسب مهارت های تحلیل تعمیرات و دیگر

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره
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 3- Гуревич, И.Л.(1972). Технология переработки нефти игаза.Ч.1.Москва : Изд-во
Химия. 360с.
 4- Дытнермкого, Ю.И.(1983).Основные процессы иаппараты химической
технологии.Москва:Изд-во
 Химия. 272с.
 5- Ким, В.С. , Самойлов, В.А. , Торубаров , Н.Н.(2007).
 6-Конструирование и расчет механизмов и деталей машин химических и
нефтеперерабатывающих производств.Москва : Изд-во КолоС. 440с.

پالن درسی هفته وار مضمون
رشته
معلوما
اساسی

مضمون

انجینری

تجهیزات

صنایع

صنایع

کیمیاوی
نفت و گاز

هفته

اول

کیمیاوی 1

موضوع

دیپارتمنت

صنف

سمستر

تعداد کردیت

نوع مضمون

انجنیری
صنایع
کیمیاوی

چهارم

2

اول

تخصصی

نفت وگاز

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

دستگاه ها و ماشین های اساسی

فعالیت

روش

محصل

تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

صنایع کیمیاوی
بحث روی پروسه ها و ساختمان

دوم

پرسش و پاسخ

واندازه های اساسی دسگاه صنایع
کیمیاوی

سوم

چهارم

پنجم

ششم

عمیات میخانیکی

پرسش و پاسخ

،هایدرومیخانیکی
عملیات حرارتی

پرسش و پاسخ

عملیات تعویض کتله
پرنسیپ های اصلی طرح ریزی

پرسش و پاسخ

دسگاه ها و ماشین های کیمیاوی
میتودها و تسلسل محاسبه

پرسش و پاسخ

تجهیزات
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هفتم

هشتم

مواد ساختمانی ماشین سازی

پرسش و پاسخ

صنایع کیمیاوی
عوامل تعیین کننده مواد

پرسش و پاسخ

ساختمانی

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

دهم

فوالد ها انواع فوالد ها

پرسش و پاسخ

یازدهم
دوازدهم
سیزدهم

چدن ها  ،فلزات رنگه  ،مواد

پرسش و پاسخ

ساختمانی غیر فلزی عضوی

پرسش و پاسخ

ستندردیزشن درماشین سازی
پذیرش وآزمایش دستگاه های

پرسش و پاسخ

کیمیاوی
طروق اساسی ساختن دستگاه ها

چهاردهم

پرسش و پاسخ

چاره کاری دستگاه ها ،محاسبه
پیوند ولددینگی

پانزدهم
شانزدهم

طرح ریزی و محاسبه قسمت ها

پرسش و پاسخ

وپرزه جات اساسی

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی

نوت :مفردات مفصل مضمون تجهیزات صنایع کیمیاوی  ۲توسط استاد مضمون در جریان سمستر مشخص گردد.

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون ستندردیزیشن
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

ستندردیزیشن

کود مضمون:

ICE-PGIE-0850

تعداد کریدیت:

2کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:
صنف:

چهارم

سمستر:

دوم
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شرح مختصر مضمون :
ستندردایزیشن که یکی از مضامین تخصصی انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز است که فعالیت های (تهیه ،ترتیب
وتطبیق ستندرد ها ) را دربر میگیرد .که با توجه به یک مشکل موجود یا ممکنه ،شرایط را برای استفاده عام ومکرربه هدف
دستیابی به یک حد مطلوب درساحه مشخص وضع می نماید .

اهداف آموزشی:


اساسات و قانونمندی های اندازه گیری ها



اندازه گیری های عملی



موقف واهمیت استدردایزیشن



موسسات ملی وبین المللی ستندردایزیشن



مدیریت کیفیت واساس حقوقی سورت بندی

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
مقدمه
فصل اول-
 اندازه گیری ها


اساسات و قانونمندی های اندازه گیری ها



تامین سیستم اندازه گیری دولتی ،اندازه گیری ،انکشاف تاریخی ،هدف و وظایف آنها ،واحد وسیستم های واحدات

فصل دوم


اندازه گیری های عملی



طبقه بندی مواد اندازه گیری ،عناصر اندازه گیری ،شرایط نورمال اندازه گیری،تجربه واعتماد به انواع مواد اندازه گیری
،نتایج اندازه گیری وخصوصیات آن ،اشکال اندازه گیری ،موسسات بین المللی اندازه گیری وتآمین اندازه گیری واحد
در کشورها

فصل سوم
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موقف واهمیت استدردایزیشن – مفاهیم اساسی در مورد استندردایزیشن ،تیوری استندردایزیشن ،انواع ستندرد های
،ضروریات الزمی ملی وبین المللی برای استندرد ها،استفاده استندرد در سیستم استندردایزیشن

فصل چهارم


موسسات ملی وبین المللی ستندردایزیشن ،جهات اساسی ستندردایزیشن وانکشاف ستندردایزیشن



سورت بندی وکنترول کیفیت



مدیریت کیفیت واساس حقوقی سورت بندی،سیستم مدیریت کیفیت ،طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت ،ترکیب
وطی مراحل کیفیت ،هدف سورت بندی وکنترول کیفیت محصوالت،مبانی آماری کنترول کیفیت ،کیفیت محصوالت
،اصول کنترول کیفیت ،روش های پیش بینی شده قابل اطمینان .

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند
قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.

پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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کاری متنوع از لحا ظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

زیستی و انکشاف پایدار

برق و غیره
 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط

از جمله سرک سازی ،آبرسانی و کانالیزیسیون،

 .4کسب مهارت های مسلکی کمکی انجینیری

درنظرداشت بودیجه و زمان تعین شده

نظارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمانها با

دانشمربوطه
و.3نرم
افزارهای
تطبیق نقشه های در ساحه و
کسب

ساختمانهای مختلف با استفاده از دانش مسلکی

 .2کسب مهارت های طراحی تعمیرات و

تخنیکی و نرم افزارهای مربوطه
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ساختارهای انجینیری با استفاده از دانش

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

 .1کسب مهارت های تحلیل تعمیرات و دیگر

نتایج متوقعه مضمون
شماره
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته
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شناخت مفهوم نظام سیاسی در

1

1

3

1

1

1

1

اسالم و ارتباط اسالم با سیاست
شناخت برنامهء سیاسی رسول

2

1

3

1

1

1

1

اهلل(صلی اهلل علیه وسلم)
آموزش مبادی سیاست اسالمی

3

1

3

1

1

1

1

و دولت در نظام سیاسی اسالمی
آموزش ارکان دولت اسالمی و
4

1

3

وظایف دولت در نظام سیاسی

1

1

1

1

اسالم
مجموع

1

3

1

1

اوسط عمومی

1

1

1.33

 =3اعظمی ترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

منابع یا ماخذ


زیگمون هالپن .)2001(.کنترول کیفیت ،ترجمه قنبرابراهیمی .انتشارات دانشگاه تهران



مصلح آبادی ،جمشید قضاتی .)2001(.استندرد در قطعات ومواد .انتشارات آزاد ،تهران



کاآروا،پشیکاروه .)1380(.رهنمای کنترول کیفیت .دانشگاه امام رضا،تهران

پالن درسی هفته وار مضمون
رشته
معلوما اساسی

انجنیری
صنایع

مضمون
ستندردیزیش

کیمیاوی

ن

صنف

دیپارتمنت
انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت

هفته

متوقعه
آموزشی

اول

چهارم

دوم

2

تخصصی

وگاز

نتیجه
موضوع

سمستر

تعداد کردیت

نوع مضمون

اندازه گیری ها ،اساسات و

فعالیت

فعالیت

استاد

محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

قانونمندی های اندازه گیری ها
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دوم
سوم

پرسش و پاسخ

تامین سیستم اندازه گیری دولتی
انکشاف تاریخی  ،هدف و وظایف

پرسش و پاسخ

آنها

چهارم

واحد و سیستم های واحدات

پرسش و پاسخ

پنجم

اندازه گیری های عملی

پرسش و پاسخ

ششم

طبقه بندی مواداندازه گیری

پرسش و پاسخ

هفتم

هشتم
نهم

هفته

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

عناصر اندازه گیری

پرسش و پاسخ

شرایط نورمال اندازه گیری
موسسات بین المللی اندازه گیری و

پرسش و پاسخ

تامین اندازه گیری
امتحان وسط سمستر

موضوع

پرسش و پاسخ

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

موقف و اهمیت

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

استندردیزیشن
مفاهیم اساسی درمورد

پرسش و پاسخ

تیوری استندردیزیشن
موسسات ملی و بین

پرسش و پاسخ

المللی ستندردیزیشن
سورت بندی و کنترول

پرسش و پاسخ

کیفیت
مدیریت کیفیت و

چهاردهم

پرسش و پاسخ

اساس حقوقی سورت
بندی

پانزدهم

کیفیت محصوالت

پرسش و پاسخ

شانزدهم

رهنمایی امتحان نهایی

پرسش و پاسخ
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون کیماتولوژی
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

کیماتولوژی

کود مضمون:

ICE-PGIE-0846

تعداد کریدیت:

3کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:
صنف:

چهارم

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون :
کیماتولوژی از جمله مضامین اختصاصی رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز است دراین مضمون موضوعات شامل
ارزیابی کیفیت محروقات وروغنیات چربکاری  ،احراقات بنزین در انجن های کاربیراتوری  ،مقاومت هایدروکاربن های بنزین در
مقابل احتراق انفجاری ،محتوای سلفر در محروقات ،خواص ایکالوژیکی محروقات وروغنیات ودرکل در مورد روغنیات چربکاری در
جای های مورد ضرورت با درنظرداشت خصوصیات ایکالوژیکی آنها بحث می گردد.

اهداف آموزشی:
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آموزش ارزیابی کیفیت محروقات وروغنیات چربکاری



آموزش احراقات بنزین در انجن های کاربیراتوری



آموزش مقاومت هایدروکاربن های بنزین در مقابل احتراق انفجاری

 آموزش خواص ایکالوژیکی محروقات وروغنیات

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.



کارهای البراتواری

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
مقدمه
فصل اول


اساسات کیماتولوژی



پرابلم های عمومی کیماتولوژیکی محروقاتی



ارزیابی کیفیت محروقات وروغنیات چربکاری

فصل دوم
کیماتولوژی محروقات


خواص بهره برداری محروقات



حرارت تبخیر



حرارت احتراق (گرمادهی)



درجه حرارت تولید جرقه اشتعال واشتعال خود بخودی
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محتوای سلفر در محروقات



تصنیف محروقات



محروقات کاربیراتوری (بنزین  ،موترها  ،طیاره وتراکتورها)



مطالبات از بنزین ها



احراقات بنزین در انجن های کاربیراتوری



دیتانیشن



مقاومت هایدروکاربن های بنزین در مقابل احتراق انفجاری



عدد اکتان بنزین



مطالبات از مقاومت انفجاری بنزین ها



احتراق بنزین توسط نقاط داغ در انجن



قابلیت تبخیر بنزین



ثبات کیمیاوی بنزین



ترکیب کمپننتی بنزین های موتور



انواع بنزین های موتور



بنزی های هوایی (فضایی)



مطالبات ازکیفیت بنزین های هوایی



عالوه گی های بنزین



محروقات دیزلی



ویژه گی های استعمال محروقات دیزلی در انجن ها



قابلیت اشتعال دیزل



درجه حرارت تولید جرقه



سایر خواص بهره برداری محروق دیزلی



عالوه گی ها به محروقات دیزلی



مارک های محروقات دیزلی



محروقات ریاکتیوی



مطالبات اساسی از محروقات ریاکتیوی



میکروارگانیزم ها در محروقات ریاکتیوی



سورت بندی محروقات ریاکتیوی



محروقات الترناتی



محروقات گاز مانند برای انجن ها



گازات متراکم شده (مایع) ترکیب و خواص آنها



ویژه گی های استعمال محروقات گاز مانند در انجن ها
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ترکیب مسمومیت گازات دودی

فصل سوم
کیمیاتولوژی وروغنیات چربکاری


صنف بندی روغنیات نفتی و مصنوعی (مبالیل ها )



خواص بهره برداری روغنیات



لزجیت روغنیات نفتی



خاصیت چربکاری روغنیات



ثبات اکسیدیشنی – حرارت روغنیات



خاصیت شست وشوی روغنیات



خاصیت ضد فلز خورده گی روغنیات



خاصیت پاین الحرارتی روغنیات



درجه حرارت تولید جرقه اشتعال واشتعال خود بخودی روغنیات



عدد قلوی وعالوه گی های روغنیات



خاصیت مشتعل شدن روغنیات ( تغیر خواص وزمان تبدیلی روغنیات در هنگام کار انجن ها)



تصنیف روغنیات



روغنیات موتوری



روغنیات انجن های دیزلی وکاربیراتوری



روغنیات انجن های ریاکتیوی



روغنیات برای انجن های توربینی – گازی



روغنیات ترانسمیسیونی



روغنیات توربینی  ،کمپریسوری وصنعتی



روغنیات عایق برقی وهایدرولیکی



روغنیات محافظوی  ،آالت وافزار تکنالوژیکی
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روغنیات برای انتقاالت کیپوییدی وبکس های انتقاالت (گیربکس ها) هایدرودینامیکی

فصل چهارم


کیماتولوژی مواد چربکاری ارتجاعی ( گریس ها)



معلومات مختصر در باره مواد چربکاری ارتجاعی ( گریس)



تصنیف گریس ها



خواص اساسی گریس ها



خواص حجمی ومیخانیکی گریس ها



خواص ارتجاعی گریس ها



خواص لزجی گریس ها



ثبات گریسها دروقت نگهداری وبهره برداری



ثبات میخانیکی گریس ها



ثبات کلوییدی گریس ها



ثبات حرارتی گریس ها



ثبات قابلیت تبخیرگریس ها



ثبات کیمیاوی گریس ها



ثبات گریس ها در هنگام تشعشع



نفوذ



درجه حرارت سقوط قطره

فصل پنجم
کیمیاتولوژی مایعات تخنیکی


مایعات سرد کننده



مایعات چربکاری – سرد کننده



محلل های نفتی



مایعات هایدرولیکی



مایعات برک یا ترمز (وایکوم)



مایعات امارتیزاتوری (فنرهای کمکی)



مایعات برای سیستم های مختلف هایدرولیکی



الکترولیت



مایعات چاالنی
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فصل ششم
خواص ایکالوژیکی محروقات وروغنیات


مسمومیت محروقات وروغنیات



خاصیت سمی بنزین ها



مسمومیت توسط کراسین ومحروقات دیزلی



مسمومیت توسط روغنیات چربکاری



قابلیت برقی شدن محروقات



ادامه مفردات مضمون(کیماتولوژی) دارای کود ()ICE-PGIE --846

کارهای البراتواری (: )Laboratory works
 -1تعیین عدد اکتان بنزین
 -2تعیین عدد سیتان دیزل
 -3تعیین درجه حرارتهای جرقه  ،استعال خودبخودی مبالیل
 -4تعیین لزجیت کینماتیکی روغنیات
 -5تعیین فیصدی خاکستریت روغنیات

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند
قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.

پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
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ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
نتایج متوقعه رشته
لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری متنوع از

پایدار

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

سازی ،آبرسانی و کانالیزیسیون ،برق و غیره

شده
 .4کسب مهارت های مسلکی کمکی انجینیری از جمله سرک

اعمار و کیفیت ساختمانها با درنظرداشت بودیجه و زمان تعین

 .3کسب دانش تطبیق نقشه های در ساحه و نظارت از پروسه

استفاده از دانش مسلکی و نرم افزارهای مربوطه

 .2کسب مهارت های طراحی تعمیرات و ساختمانهای مختلف با

 .1کسب مهارت های تحلیل تعمیرات و دیگر ساختارهای

انجینیری با استفاده از دانش تخنیکی و نرم افزارهای مربوطه

شماره

نتایج متوقعه مضمون

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

ارزیابی کیفیت محروقات وروغنیات چربکاری

3

1

1

1

1

1

2

احراقات بنزین در انجن های کاربیراتوری

3

1

1

1

1

1

3

مقاومت هایدروکاربن های بنزین در مقابل احتراق انفجاری

3

1

1

1

1

1

4

خواص ایکالوژیکی محروقات وروغنیات

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

مجموع
اوسط عمومی

1.33
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 =3اعظمی ترین اشتراک  =2اشتراک متوسط  =1کمترین اشتراک

مأخذ
 گلزاد .اسرارالدین  ،کیماتولوژی  .نشرات پوهنتون پولی تخنیک کابل.1392
Keane D.P Stobuagh R.B. Townwsend P.L. Hydrocarb. Proc Sec 1.No-99-110. 1964
Levy N. Scaife C. Chem. Sec. 1964
Neier W. Woellner G. Hydrocarb . proc. 1972

پالن درسی هفته وار مضمون
رشته
انجنیری

معلومات
اساسی

مضمون

صنایع
کیمیاوی نفت

دیپارتمنت
انجنیری صنایع

کیماتولوژی

کیمیاوی نفت

موضوع

جهارم

2

3

تخصصی

وگاز

وگاز

هفته

صنف

سمستر

تعداد کردیت

نوع مضمون

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

اول

اساسات کیمیاتولوژی

پرسش و پاسخ

دوم

کیمیاتولوژی محروقات

پرسش و پاسخ

سوم

تصنیف محروقات

پرسش و پاسخ

چهارم

مطالبات از بنزین ها

پرسش و پاسخ

پنجم
ششم

کیمیاتولوژی و روغنیات

پرسش و پاسخ

چربکاری

پرسش و پاسخ

خواص و بهره برداری روغنیات
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درجه حرارت تولید جرقه
هفتم

پرسش و پاسخ

اشتعال و اشتعال خود بخودی
روغنیات
عدد قلوی و عالوگی های

هشتم

پرسش و پاسخ

روغنیات

امتحان وسط سمستر

نهم

هفته

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم
شانزدهم

پرسش و پاسخ

موضوع

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

آموزشی

استاد

محصل

معلومات مختصر درباره

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش و پاسخ

مواد چربکاری ارتجاعی
خواص حجمی و

پرسش و پاسخ

میخانیکی گریس ها
ثبات گریس هادر وقت

پرسش و پاسخ

نگهداری وبهره برداری
کیمیاتولوژی مایعات

پرسش و پاسخ

تخنیکی
خواص ایکالوژیکی

پرسش و پاسخ

محروقات و روغنیات
قابلیت برقی شدن

پرسش و پاسخ

محروقات

پرسش و پاسخ

رهنمایی امتحان نهایی
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون آالت اندازه گیری و اتوماتیزیشن ()۲
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

االت اندازه گیری و اتوماتیزیشن()2

کود مضمون:

ICE-PGIE-0839

تعداد کریدیت:

2کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

0739

صنف:

چهارم

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون :
این مضمون درسی (اتوماتیک واتوماتیزیشن عملیات تولیدی ) شامل دوقسمت است که قسمت اول آن ( قسمت آالت
کنترول واندازه گیری)و قسمت دوم (اساسات سیستم های اداره اتوماتیک  ،طرز کار سیستم های اداره اتوماتیک و غیره) برای
محصالن رشته تکنالوزی کیمیاوی تعین گردیده است  .هدف مضمون اشنا ساختن محصالن رشته تکنالوزی کیمیاوی با این آالت
و سیستم های اتوماتیک که برای اندازه گیری و تنظیم پارامترهای اساسی در عملیات تولیدی(در صنایع کیمیاوی و صنعت تصفیه
نفت گاز ) استفاده می شود و همچنان اجرای کار عملی در شرایت صنعتی .تدریس این مضمون معموآل در سمسترهای هفتم و
هشتم صورت میگیرد .تدریس این مضمون در قدم اول با محصلین این رشته در طرح ریزی پروزهای دیپلوم کمک بیسار زیاد
نموده و همچنان بعد از فراغت بحیث یک انجینرکیمیا از پوهنتون قارد به کار عملی ذر شرایط تولیدی خواهند بود.

اهداف آموزشی:


آموزش طرز کار سیستم اداره نمودن اتوماتیک



آموزش طرز کار میخانیزم های اجرا کننده



آموزش ترسیم عالیم شرطی در شیماهای اتوماتیزیشن عملیات تکنالوزیکی



آموزش طرق واسلوب رسم نمودن عالئیم شرطی گرافیکی
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شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.



کارهای انفرادی گرافیکی

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)


مفاهیم عمومی و تعریفات



طرز کار سیستم اداره نمودن اتوماتیک



تصنیف سیستم های اداره اتوماتیک



مطالبات از سیستم های اداره اتوماتیک



خواص عناصر سیستم های اداره اتوماتیک



خواص اساسی وتصنیف اجسام اداره شونده



تنظیم کننده های اتوماتیک



تنظیم کننده های متناسب (-IIتنظیم کننده)



تنظیم کننده های انتیگرالی (-IIتنظیم کننده)



تنظیم کننده های هوایی



میخانیزم های اجرا کننده



عالیم شرطی وشیماهای اتوماتیزیشن عملیات تکنالوزیکی



طرق واسلوب رسم نمودن عالئیم شرطی گرافیکی



مثال های اجرا نمودن شیماهای وظیفوی اتوماتیزیشن



پروژه صنفی
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نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند
قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.

پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%

کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
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نتایج متوقعه رشته
کاری متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط

زیستی و انکشاف پایدار

برق و غیره
 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط

از جمله سرک سازی ،آبرسانی و کانالیزیسیون،

 .4کسب مهارت های مسلکی کمکی انجینیری

درنظرداشت بودیجه و زمان تعین شده

نظارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمانها با

و نرم افزارهای مربوطه
 .3کسب دانش تطبیق نقشه های در ساحه و

 .2کسب مهارت های طراحی تعمیرات و

ساختمانهای مختلف با استفاده از دانش مسلکی

تخنیکی و نرم افزارهای مربوطه

ساختارهای انجینیری با استفاده از دانش

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

آموزش طرز کار سیستم اداره نمودن اتوماتیک

3

1

1

1

1

1

2

آموزش طرز کار میخانیزم های اجرا کننده

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

آموزش ترسیم عالیم شرطی در شیماهای

 .1کسب مهارت های تحلیل تعمیرات و دیگر

شماره

نتایج متوقعه مضمون

اتوماتیزیشن عملیات تکنالوزیکی

4

آموزش طرق واسلوب رسم نمودن عالئیم شرطی

1

3

1

1

1

1

گرافیکی

مجموع

1

3

1

اوسط عمومی

1

1

1
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منابع یا ماخذ
 .۱بوتوسو.ی.و (آالت کنترول واندازگیری اتوماتیک)مطبعه تخنیکی دولتی . ۱۹۶۱
.۲اینموف .و.ت.لیتوفنکو.ی.کری لنیوج(اندازه گیری تکنالوزی و آالت تولیدی کیمیاوی )مطبعه (مکتب عالی ) کیف . ۱۹۷۴
 .۳کلیوف .ا.س.گالزوف.ب.ودوبرفو.ا.خ(.طرح ریزی اتوماتیزیشن محاسبوی عملیات تکنالوزی)مطبعه (انرژی). ۱۹۸۰
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رشته

معلوما اساسی

مضمون

دیپارتمنت

آالت اندازه

انجنیری

انجنیری صنایع

گیری و

صنایع

کیمیاوی نفت

اتوماتیزیشن

کیمیاوی

صنف

چهارم

2

هفته

موضوع

اول

مفاهیم عمومی و تعریفات

متوقعه
آموزشی

سوم

چهارم

دوم

2

تخصصی

وگاز

نتیجه

دوم

سمستر

تعداد کردیت

نوع مضمون

فعالیت

فعالیت

استاد

محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

پرسش وپاسخ

طرزکار سیستم اداره نمودن

پرسش وپاسخ

اتوماتیک
مطالبات از سیتسم های اداره

پرسش وپاسخ

اتوماتیک
خواص عناصر سیستم های

پرسش وپاسخ

اداره اتوماتیک

پنجم

تنظیم کننده های توماتیک

پرسش وپاسخ

ششم

تنظیم کننده های متناسب

پرسش وپاسخ

هفتم

تنظیم کننده انتیکرالی

پرسش وپاسخ

هشتم

تنظیم کننده های انتی گرالی

پرسش وپاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش وپاسخ

هفته

موضوع

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

آموزشی

استاد

محصل

دهم
یازدهم

روش تدریس

ارزیابی روزمره
پرسش وپاسخ
پرسش وپاسخ

تنظیم کننده های هوایی
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دوازدهم
سیزدهم

تنظیم کننده های

پرسش وپاسخ

اجراکننده

پرسش وپاسخ

میخانیزم اجرا کننده
عالیم شرطی و شیماهای

چهاردهم

پرسش وپاسخ

اتوماتیزیشن عمیات
تکنالوژیکی
طرق و اسلوب رسم

پانزدهم

پرسش وپاسخ

نمودن عالئم شرطی
گرافیکی

شانزدهم

پرسش وپاسخ

رهنمایی امتحان نهایی

مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون محاسبات عملیات تولید محروقات نفتی
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

محاسبات عملیات تولید محروقات نفتی

کود مضمون:

ICE-PGIE-0849

تعداد کریدیت:

2کریدیت تیوری
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نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

چهارم

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون :
محاسبات عملیات تولید محروقات نفتی از جمله مضامین اختصاصی رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز است دراین
مضمون موضوعات شامل محاسبات شاخص های فزیکی – کیمیاوی محروقات  ،حل مسایل مربوط به تصفیه اولی ودومی نفت ،
محاسبه برج های تصفیه روغنیات ،محاسبه برج های تصفیه روغنیات وغیره محاسبات اساسی برای طرح ریزی پروژه های دیپلوم
وصنفی محصالن رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز تدریس می گردد.

اهداف آموزشی:


آموزش محاسبات شاخص های فزیکی – کیمیاوی محروقات



آموزش حل مسایل مربوط به تصفیه اولی ودومی نفت



آموزش محاسبه برج های تصفیه روغنیات



آموزش محاسبه برج های تصفیه روغنیات

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.



محاسبات شاخص های فزیکی – کیمیاوی محروقات

 کارهای انفرادی گرافیکی
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها) مقدمه
فصل اول


حل مسایل کثافت نسبتی نفت ومحصوالت نفتی
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حل مسایل کتله مالیکولی نفت وگازات معادن شمال کشور



حل مسایل فشار بخارات مشبوع وحجم بخارات که از مقطع برج اتموسفیری عبور مینماید.



حل مسایل مربوط به درجه حرارت انتقالی  ،شرطی  ،حرارت وفشار گریتیکی



حل مسایل لزجیت کینماتیکی  ،دینامیکی  ،شرطی  ،لزجیت مخلوط واندکس لزجیت



حل مسایل انتالپی یا محتوای حرارتی محصوالت نفتی

فصل دوم


حل مسایل مربوط به تصفیه اولی ودومی نفت



حل مسایل ترکیب کتله وی  ،حجمی ومولی



محاسبه برج های ریکتفیکیشن ( تصفیه )



حل مسایل مربوط به انشقاق حرارتی



حل مسایل مربوط به عملیات کوکسازی



حل مسایل مربوط به عملیات انشقاق کتلستی



حل مسایل مربوط به سرد ساختن دستگاه های هوایی



حل مسایل مربوط به ریفورمینگ کتلستی



محاسبه داش نلدار برای گرم نمودن نفت



حل مسایل مربوط به عملیه دیسوربشن

فصل سوم


محاسبه برج های تصفیه روغنیات



محاسبه برج برای تولید مجدد (احیا)محلل انتخابی



محاسبه برج برای تولید مجدد (احیا) ازفازاکسترکت



محاسبه برج برای احیای فارفورول از فاز اکسترکتی



محاسبه بیالنس مادی برج تولید اکسترکشن



محاسبه بیالنس مادی برج تولید مجدد اکسترکشن



محاسبه قطربرج احیای فارفورول ازفازاکسترکت
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محاسبه برج اکسترکشن عملیه دی استفالتیزیشن روغنیات



محاسبه تبخیردهنده های پروپان



حل مسایل عملیه دی پارافینیزیشن روغنیات نفتی



محاسبه درجه حرارت سرد نمودن در کرستالیزاتور



احیا کننده محلول روغنیات تحت حرارت  45درجه سانتی گیراد



حل مسایل مربوط به برج اکسیدیشن جهت تولید بیتوم



محاسبه مقدار حرارت که دراثنای کرستال شدن پارافین ها آزاد میگردد.



محاسبه مقدار حرارت که دراثنای سرد نمودن رافینات از  45تا  50آزاد میگردد.



ترتیب ومحاسبه جداول محتوای حرارتی (انتالپی ) محصول مایع نفتی با کثافت



ترتیب جداول اصالحیه ()αدرمورد کثافت محصوالت نفتی مایع مانند



محاسبه محتوای حرارتی شرطی یک کیلوگرام بخارات نفتی نظربه درجه حرارت

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند
قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.

پالیسی نمره دهی
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متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

انکشاف پایدار

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

جمله سرک سازی ،آبرسانی و کانالیزیسیون ،برق و غیره

 .4کسب مهارت های مسلکی کمکی انجینیری از

و زمان تعین شده

پروسه اعمار و کیفیت ساختمانها با درنظرداشت بودیجه

 .3کسب دانش تطبیق نقشه های در ساحه و نظارت از

مربوطه

مختلف با استفاده از دانش مسلکی و نرم افزارهای

 .2کسب مهارت های طراحی تعمیرات و ساختمانهای

افزارهای مربوطه

نمره

نمره

نمره

نمره

 .1کسب مهارت های تحلیل تعمیرات و دیگر
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نمره

نمره

ساختارهای انجینیری با استفاده از دانش تخنیکی و نرم

نتایج متوقعه مضمون

شماره
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نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)

20%
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته
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1

آموزش محاسبات شاخص های فزیکی-کیمیاوی محروقات

3

1

1

1

1

1

2

آموزش حل مسایل مربوط به تصفیه اولی ودومی نفت

3

1

1

1

1

1

3

آموزش محاسبه برج های تصفیه روغنیات

3

1

1

1

1

1

4

آموزش محاسبه برج های تصفیه روغنیات

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

مجموع
اوسط عمومی
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مأخذ:





گلزاد .اسرارالدین .تکنالوژی وتجهیزات درتصفیه مواد عضوی پوهنتون جوزجان 1388
گلزاد  .اسرارالدین (اساسات تکنالوجی سنتیز نفتی کیمیاوی) تهران 1394
دوکتور محمد اسالم "رحیمی" کیمیای عضوی  ،قسمت ،1ممددرسی برای محصلین رشته تکنالوجی کیمیاوی  ، 1358کابل
دوکتور محمد اسالم "رحیمی" کیمیای عضوی  ،قسمت ،2ممددرسی برای محصلین رشته تکنالوجی کیمیاوی  ، 1359کابل
 Keane D.P Stobuagh R.B. Townwsend P.L. Hydrocarb. Proc Sec 1.No-99-110. 1964
 Levy N. Scaife C. Chem. Sec. 1964
 Neier W. Woellner G. Hydrocarb . proc. 1972

پالن درسی هفته وار مضمون

معلوما اساسی

رشته

مضمون

انجنیری

محاسبه

صنایع

عملیات تولید

کیمیاوی

محروقات

نفت وگاز

نفتی

دیپارتمنت

صنف

انجنیری صنایع
کیمیاوی نفت

چهارم

هفته

دوم

2

تخصصی

وگاز

نتیجه
موضوع

سمستر

تعداد کردیت

نوع مضمون

متوقعه
آموزشی
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فعالیت استاد

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره
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اول

دوم

محاسبات شاخص های فزیکی و کیمیاوی

پرسش و پاسخ

محروقات
حل مسایل کثافت نسبتی نفت ومحصوالت

پرسش و پاسخ

نفتی
حل مسایل فشار بخارات مشبوع وحجم

سوم

پرسش و پاسخ

بخارات که از مقطع برج اتمسفیری عبور
میکند

چهارم

حل مسایل انتالپی یامحتوای حرارت

پرسش و پاسخ

محصوالت نفتی

پنجم

حل مسایل مربوط به تصفیه اولی و دومی

پرسش و پاسخ

ششم

حل مسایل ترکیب کتله وی حجمی و مولی

پرسش و پاسخ

هفتم

محاسبه برج های ریکتفیکشن

پرسش و پاسخ

هشتم

حل مسایل مربوط به انشقاق حرارتی

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

موضوع

نتیجه متوقعه
آموزشی

فعالیت استاد

فعالیت
محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

دهم

محاسبه برج های تصفیه روغنیات

پرسش و پاسخ

یازدهم

محاسبه برج برای تولید مجدد

پرسش و پاسخ

دوازدهم

محاسبه برج برای احیای فارفورول از فاز

پرسش و پاسخ

اکسترکت

سیزدهم

محاسبه تخیر دهنده های پروپان

پرسش و پاسخ

چهاردهم

احیا کننده محلول روغنیات تحت حرارت

پرسش و پاسخ

پانزدهم
شانزدهم

دریافت ضریب انتقال حرارت کرستالیزاتور

پرسش و پاسخ

های احیایی

پرسش و پاسخ

زهنمایی امتحان نهایی
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مفردات وپالن درسی هفته وار مضمون تکنالوژی سنتیز نفتی کیمیاوی()۲
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

............................

پوهنحی:

انجنیری صنایع کیمیاوی

دیپارتمنت:

انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز

اسم مضمون:

تکنالوژی سنتیز نفتی کیمیاوی ()2

کود مضمون:

ICE-PGIE-0844

تعداد کریدیت:

4کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

0744

صنف:
سمستر:

چهارم
دوم

شرح مختصر مضمون
تکنالوژی سنتیز نفت کیمیاوی  2از جمله مضامین اختصاصی رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز است دراین مضمون
میتود های مختلف جهت استحصال محصوالت نفنتی از قبیل محصوالت اکسیجندار توسط اکسیدیشن هایدرکاربن های مشبوع
 ،استحصال اکرولین توسط اکسیدیشن پروپلین  ،محصوالت اکسیجندار توسط اکسدیشن الکیل ارومات ها وهایدرکاربن های
نفتینی  ،تولید سایکلول هگزان وتیزاب ادیپین در نتیجه اکسیدیشن سایکل هگزان توسط اکسیجن هوا و هزاران محصوالت مهم
بدست می آید.بنا" آموختن برای محصالن این دیپارتنمت ضروری است ،که با درک آن میتوانند به شکل درست ازنفت وگاز
استفاده موثر نموده وصنایع کشور را رونق بخشند.
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اهداف آموزشی


آموزش تولید تولید محصوالت اکسیجندار توسط اکسیدیشن هایدرکاربن های مشبوع



آموزش استحصال اکرولین توسط اکسیدیشن پروپلین



آموزش تولید محصوالت اکسیجندار توسط اکسدیشن الکیل ارومات ها وهایدرکاربن های نفتینی



آموزش تولید سایکلول هگزان وتیزاب ادیپین در نتیجه اکسیدیشن سایکل هگزان توسط اکسیجن هوا

شیوه های تدریس و آموزش
روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت:


ارائه لکچر جهت شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه ،دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون (فصل ها و زیر فصل ها)
فصل سوم


تولید محصوالت اکسیجندار توسط اکسیدیشن هایدرکاربن های مشبوع



اکسیدیشن هایدروکاربن های غیرمشبوع به اکسی الیفین ها



تولید اکسی اتلین



تولید اکسی پروپلین



تولید پروپلین توسط مالیکول اکسیجن



اکسیدیشن پروپلین توسط پراکساید اکسیجن



اکسیدیشن هایدروکاربن های غیرمشبوع به مرکبات کاربونیلی



تولید اسیت الدیهاید توسط اکسیدیشن اتلین



تولید استلین و میتایل ایتایل کیتون



تولید اکرولین .



استحصال اکرولین توسط اکسیدیشن پروپلین



تولید اکریلو نیتریل توسط اکسیدایز کننده امونولیز پروپلین



اکسیدیشن هایدروکاربن های غیرمشبوع به تیزاب ها ومشتقات آن ها



تولید وینایل اسیتات.



اکسیدیشن اتلین به وینایل اسیتات در موجودیت تیزاب سرکه وکتلست منحل کننده .



اکسیدیشن اتلین به وینایل اسیتات درموجودیت تیزاب سرکه و کتلست فلزی جامد



تولید تیزاب کریل



اکسیدیشن پروپلین به تیزاب اکریل
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تولید تیزاب سرکه ( استیک اسید) توسط اکسیدیشن بیوتین نارمل



تولید مالیک انهایدراید توسط اکسیدیشن بیوتین نارمل.

فصل چهارم


تولید محصوالت اکسیجندار توسط اکسدیشن الکیل ارومات ها وهایدرکاربن های نفتینی



اکسیدیشن هایدروکاربن های اروماتیکی فاز گازی



تولید انهایدراید مالیک توسط اکسیدیشن بنزول



تولید انهایدراید مالیک توسط اکسیدیشن نفتالین واورتا کسیلول



اکسیدیشن فاز مایع هایدروکاربن های اروماتیکی



تولید فینول



تولید فینول واسیتون توسط اکسیدیشن ایزوپروپیل بنزین ( طریقه کومول)



تولید فینول توسط اکسیدیشن تولول



تولید فینول توسط اکسیدیشن مستقیم بنزول



طریقه های دیگرتولید فینول



تولید فینول چند اتومه



تولید ریزرسن توسط اکسیدیشن میتا – دی ایزپروپایل بنزول



تولید کاربوتیزاب های اروماتیکی



تولید بنزوییک اسید



تولید تیزاب های اروماتیکی چندین اساسه



موارد استعمال کاربوتیزاب های اروماتیکی



امونولیز اکسیدیشن هایدروکاربن های اروماتیکی



اکسیدیشن نفتین ها



تولید سایکلول هگزان وتیزاب ادیپین در نتیجه اکسیدیشن سایکل هگزان توسط اکسیجن هوا



اکسیدیشن سایکلو هگزان توسط فینول



ادامه مفردات مضمون(تکنالوژی سنتیزنفتی کیمیاوی) دارای کود ()EN-O-844

کارهای البراتواری (: )Laboratory works
کروماتو گرافی عددی از مرکبات عضوی  ،پارافین ها  ،الفین ها والکول ها وغیره

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  ٪25غیر حاضری نموده می توانند.
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بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  ۱۰نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می توانند
قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.

پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
20%
ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی)
کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی)

به صالحیت استاد مضمون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان نهایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

متنوع از لحاظ فرهنگی و اعتقادی

 .6کسب مهارت کار گروپی مخصوصا در محیط کاری

انکشاف پایدار

 .5کسب مهارت ها در رابطه به مسایل محیط زیستی و

جمله سرک سازی ،آبرسانی و کانالیزیسیون ،برق و غیره

و زمان تعین شده
 .4کسب مهارت های مسلکی کمکی انجینیری از

پروسه اعمار و کیفیت ساختمانها با درنظرداشت بودیجه

مربوطه
 .3کسب دانش تطبیق نقشه های در ساحه و نظارت از

مختلف با استفاده از دانش مسلکی و نرم افزارهای

 .2کسب مهارت های طراحی تعمیرات و ساختمانهای

افزارهای مربوطه

ساختارهای انجینیری با استفاده از دانش تخنیکی و نرم

نتایج متوقعه مضمون

 .1کسب مهارت های تحلیل تعمیرات و دیگر

شماره

نتایج متوقعه رشته

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

1

آموزش تولید محصوالت اکسیجندار توسط
اکسیدیشن هایدرکاربن های مشبوع

3

1

1

1

1

1

2

آموزش استحصال اکرولین توسط اکسیدیشن
پروپلین

3

1

1

1

1

1

3

آموزش تولید محصوالت اکسیجندار توسط
اکسدیشن الکیل ارومات ها وهایدرکاربن های
نفتینی

3

4

آموزش تولید سایکلول هگزان وتیزاب ادیپین
در نتیجه اکسیدیشن سایکل هگزان توسط
اکسیجن هوا

مجموع

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

اوسطعمومی
1.33
 =3اعظمی ترین اشتراک  =2اشتراک متوسط  =1کمترین اشتراک
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مأخذ:

 گلزاد  .اسرارالدین (اساسات تکنالوجی سنتیز نفتی کیمیاوی) تهران 1394
Keane D.P Stobuagh R.B. Townwsend P.L. Hydrocarb. Proc Sec 1.No-99-110. 1964



Levy N. Scaife C. Chem. Sec. 1964



Neier W. Woellner G. Hydrocarb . proc



پالن درسی هفته وار مضمون

معلومات اساسی

هفته

رشته

مضمون

دیپارتمنت

انجنیری

تکنالوژی

انجنیری صنایع

صنایع

سنتیز نفتی

کیمیاوی نفت و

کیمیاوی

کیمیاوی2

گاز

موضوع

صنف

چهارم

سمستر

دوم

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

آموزشی

استاد

محصل

تعداد کردیت

4

روش تدریس

نوع مضمون

تخصصی

ارزیابی روزمره

تولید محصوالت اکسیدجندار
اول

پرسش و پاسخ

توسط اکسیدیشن هایدروکاربن
های مشبوع

دوم

تولید اکسی اتلین

پرسش و پاسخ

سوم

تولید اکسی پروپلین

پرسش و پاسخ

چهارم
پنجم
ششم

هفتم

تولید اسیت الدیهاید توسط

پرسش و پاسخ

اکسیدینش اتلین

پرسش و پاسخ

تولید اکرولین
استحصال اکرولین توسط

پرسش و پاسخ

اکسیدیشن پروپلین
اکسیدیشن هایدروکاربن های

پرسش و پاسخ

غیرمشبوع به تیزاب ها
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هشتم

تولید وینایل اسیتات

پرسش و پاسخ

نهم

امتحان وسط سمستر

پرسش و پاسخ

هفته

موضوع

نتیجه متوقعه

فعالیت

فعالیت

آموزشی

استاد

محصل

روش تدریس

ارزیابی روزمره

تولید محصوالت اکسیجندار
دهم

توسط اکسیدیشن الکیل

پرسش و پاسخ

ارومات ها و هایدروکاربن
های نفتینی

یازدهم

تولید انهایدراید مالیکولی

پرسش و پاسخ

توسط اکسیدیشن بنزول

دوازدهم

تولید فینول

پرسش و پاسخ

سیزدهم

تولید فینول چند اتمه

پرسش و پاسخ

چهاردهم

تولید بنزویک اسید

پرسش و پاسخ

پانزدهم

اکسیدیشن نفتین ها

پرسش و پاسخ

شانزدهم

رهنمایی امتحان نهایی

پرسش و پاسخ

با احترام
پوهاند دوکتور اسرارالدین گلزاد – ریس کلستر رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز
پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالقیوم رجبی – معاون کلستر رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز
پوهنیار دیپلوم انجنیر محمدنعیم رحمانی – منشی کلستر رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت و گاز
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