
 (7521کد )مهندسی شیمی  49تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 

 2و  1انتقال جرم و عملیات واحد 

 و( 69) شد شروع آسان سؤال يک با سؤاالت. شد مطرح قبل سال همانند سؤاالت تعداد نظر از درس اين

 مولی جزء برحسب(  c) فرآورده جرمی فالکس که تفاوت اين با بود تکراری سؤال يک( 69)بعدی سؤال

 برای مسئله خواسته اما نداشت ای پیچیده محاسبات گرچه ، 69 سؤال.بود شده خواسته دهنده واکنش

 های آزمون از بسیاری در که بود جرم انتقال های تئوری از سؤال يک 66 سؤال. بود جديد داوطلب

 بدون اعداد روابط بايد هم 111 سؤال. داشت زيادی محاسبات به نیاز 111 سؤال. بود شده تکرار آزمايشی

 جرم انتقال فصل از ساده سؤال يک ،112 سؤال و شودمی محسوب حفظی سؤال يک که دانستیممی را بعد

. بود شده آورده بار چند آزمايشی هایآزمون در اما است پیچیده گرچه هم ،111 سؤال ،اما بود فازها بین

 که بود تحلیلی سؤال يک 111 سؤال. بدانیم را اول مورد فقط بود کافی که حفظی سؤال يک 111 سؤال

. بود شده آورده 9 آزمون در آن به مربوط هایتحلیل و توضیحات و آن شبیه بازهم اما بود سخت تقريباً

 بسیار که آن محاسباتی سؤال بود ترآسان 61 سال از که بود شده آورده تقطیر فصل از زيادی سؤاالت

 لفص به مربوط سؤال و بود تحلیلی ديگری و حفظی يکی استخراج فصل به مربوط سؤاالت بود راحت

 عملیات فصل به مربوط سؤال. داشتند تحلیلی حالت و بودند آمده آزمايشی هاآزمون در کردن خشک

 به مربوط که بودند خاصی سؤاالت 111 و 119 سؤال دو. بود شده ترکیب گاز جذب فصل با زنی رطوبت

 (. متانول و آب/  اسید استیک و آب) ندارند ما هایدانسته به ربطی و هستند خاص سیستم

 

 2و  1درس انتقال حرارت 

 :اگر بخواهیم اين درس را به صورت کامالً مبحثی تحلیل کنیم، داريم

  :انتقال گرمای هدایتی

سخت به شمار  11متوسط و سؤال  11شوند. سؤال تر میساده بوده، اما سؤاالت بعدی سخت 11سؤال 

تر به سؤال سخت در اين مبحث طرح شده بود سطح سؤاالت ساده 1که  61روند. در مقايسه با سال می

  .رسدنظر می

 :انتقال حرارت جابجایی اجباری

نیز سؤال  12سخت با محاسبات زياد بود سؤال  16سؤال های قبل اما متوسط و مشابه سال 12سؤال 

های قبل آورده شده بود سؤال مشابه سال 1که  61رسد. در مقايسه با سال مفهومی جالبی به نظر می

  .تری برای داوطلبان ايجاد شده استشرايط سخت

 :انتقال حرارت جابجایی طبیعی



نشان از اهمیت درک مطلب و فیزيک مسئله از ديد يک سؤال ساده اما مفهومی ديگر بوده که  11سؤال 

  .طراحان دارد

 :هاانتقال حرارت در پره

رسند نشان از دشوارتر شدن سؤاالت اين مبحث که ساده به نظر می 11که سخت بوده و  11دو سؤال 

  .نسبت به سال قبل که تنها يک سؤال ساده در آن مطرح شده بود دارد

 :بعدیانتقال حرارت هدایتی چند 

  .همین شرايط را دارد 11سؤال متوسط مطرح شده بود و اکنون سؤال  1در سال قبل 

 :انتقال حرارت ناپایا

محاسباتی بوده و نیازمند درک دقیق  11سؤال ساده و امسال يک سؤال سخت. سؤال  1در سال قبل 

  .صورت سؤال است

 :هامبدل

  .ه سال قبل نداردکه متوسط بوده و تغییری نسبت ب 19و  19دو سؤال 

 :اعداد بدون بعد

  .سؤال ساده مطرح شده بود 1امسال از اين مبحث سؤالی داده نشد، اما در سال قبل 

 :انتقال گرمای تشعشعی

  .ساده اما مفهومی بوده که مشابه سال قبل میباشد 19سؤال 

  :جوشش و میعان

های مربوط به حل سؤال د با دانستن فرمولکه از سطح بااليی برخوردارند و دانشجو باي 11و  11سؤاالت 

 .بپردازد

 

 

 ترمودينامیک

باشد. پیوستگی مطالب سطح سؤاالت ترمودينامیک به جز سؤال آخر آن متوسط متمايل به آسان می

زی سؤالی مطرح باشد هر چند از مباحثی مانند آزئوتروپ دو سؤال مطرح شده و ازتعادل فامناسب می

 .باشدنشده است . در حالیکه که اين مطلب از مباحث مهم و تست خیز می

 .ی سؤاالت در زمان معین شده پاسخ دادتوان به کلیهبا تسلط نسبی بر اين درس به راحتی می

های مدرسان شريف بوده در ضمن الزم به ذکر است که سؤاالت کنکور تا حد بسیاری مشابه سؤاالت آزمون

 .است

ای حال اگر بخواهیم به صورت ريزتر در مورد کنکور امسال توضیح دهیم، اينگونه است که از مباحث مقدمه



بر ترمودينامیک، اثرات حرارتی، تولید کار از گرما و در تعادل فازی سؤالی مطرح نشده است. بیشترين 

میک، تعادل بخار مايع، تعداد سؤاالت مربوط به خواص حجمی سیاالت خالص، قانون دوم ترمودينا

ها )تئوری( و خواص ترمودينامیکی سیاالت بوده است. مابقی مباحث مانند قانون اول، ترمودينامیک محلول

ها )کاربرد( و تعادل کاربرد ترمودينامیک برای فرآيندهای جاری، تبريد و میعان، ترمودينامیک محلول

 .سؤال را به خود اختصاص داده بودند 2يا  1شیمیايی ـ واکنش هر کدام به طور میانگین 

 

 (رياضیات )کاربردی ـ عددی

گويی صحیح به کل سؤاالت بايد به اين درس باشد، و برای پاسخسطح سؤاالت متوسط رو به آسان می

 .تسلط داشت

سؤاالت به طور استاندارد بین فصول مختلف پخش شده است و بیشتر سؤاالت را درس کاربرد رياضیات و 

دهند. هر چند از مبحث دستگاه معادالت خطی سؤالی مطرح نشده است، ولی محاسبات عددی تشکیل می

معادالت غیرخطی  باشد، البته الزم به ذکر است که در اين کنکور از دستگاهاين موضوع از مباحث مهم می

 .سؤال داده شده است

ی دروس کمتر تست داده شده است، ولی بدون فهم هر چند از درس معادالت ديفرانسیل نسبت به بقیه

ی دروس مانند کاربرد رياضیات، رياضیات مهندسی يا حتی محاسبات عددی غیر اين درس، فهم بقیه

 .ممکن است

د مربوط به مباحث معادالت ديفرانسیل معمولی و فرموالسیون بندی سؤاالت از نظر تعدابیشترين بودجه

سؤال مطرح شده بود. بعد از اين مباحث روش ترکیب  1سازی بود، که ا زهر کدام از اين مباحث مدل

سؤال در مرتبه بعدی قرار داشت. مابقی مباحث از قبیل توابع خاصی در  1متغیرها و جداسازی متغیرها با 

گیری عددی، حل عددی گیری عددی، مشتقيابی و برازش، انتگرالمیان غیرخطی،رياضیات، معادالت 

سؤال مطرح  2يا  1ای تقريباً از هر کدام معادالت ديفرانسیل معمولی و حل عددی معادالت ديفرانسیل پاره

 .شده بود

 

 سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیايی

، ساده بود و نکته مبهم و 61در درس طراحی راکتور در مجموع و در مقايسه با کنکور  61کور سؤاالت کن

)مطابق با دفترچه قرار داده شده در سايت مدرسان شريف( 116يا محاسبات طوالنی نداشت. تنها در سؤال 

  .در محصوالت R به نظر می رسد منظور طراح محترم نسبت تشکیل آنی بوده و نه درصد تولید

از فصل اول)مفاهیم پايه( و از فصل پنجم )راکتورهای جريان بازگشتی( سؤالی مطرح نشده بود. اکثر 



های چندگانه آل برای واکنش منفرد و واکنشيعنی طراحی راکتور ايده 9و  1سؤاالت )يازده سؤال( از فصل 

ال از مبحث مقايسه حجم آورده شده است. يک سؤال از فصل دو و از مبحث زمان پايان واکنش و يک سؤ

 .باشدها میراکتورها برای واکنش منفرد و دو سؤال درباره تأثیر دما و فشار بر واکنش

در مورد زمان اقامت )دو سؤال(، تغییر شدت جريان خروجی و درصد تبديل در راکتور  1های فصل سؤال

وزيع محصوالت و يک سؤال در مورد مطالعه کمی و کیفی ت 9های فصل باشد. سؤالمخلوط شونده می

 .باشددرباره موازنه جرم واکنش سری در راکتور مخلوط شونده می

 سؤال متوسط 1سؤال ساده و  11سختی سؤاالت: 

 

 کنترل فرآيندها

هر سؤال در اين باشد. برای حل در درس کنترل فرآيندها مفهومی و دارای استاندارد می 61سؤاالت کنکور 

سازی نمودارهای آزمون بايد از اطالعات مربوط به چند فصل به صورت ترکیبی استفاده شود. فصل ساده

 اند، به طوری که برای حلای و بررسی پايداری سیستم بیشترين نقش را در سؤاالت اين درس داشتهجعبه

ای در شروع عملیات مودارهای جعبهسازی نسؤاالت درس کنترل فرآيندها نیاز به ساده % 11بیش از 

باشد. از تمامی دهی وجود دارد، بنابراين يادگیری اين فصل از اهمیت به سزايی برخوردار میپاسخ

های موجود در اين درس برای طرح سؤال استفاده شده است و حداقل يک سؤال از هر سرفصل سرفصل

آزمون که ساده  61و  62ست. به غیراز سؤاالت مطرح و برای برخی از فصول بیش از يک سؤال طرح شده ا

  .باشدبوده است مابقی سؤاالت در سطح متوسط و دشوار می

های سؤاالت درس کنترل فرآيندها کنکور سراسری در آزمون %91همچنین الزم به ذکر است، که تقريباً 

های پیش راسری سالسؤاالت مشابه کنکورهای س % 21آزمايشی مدرسان شريف عیناً آورده شده بود و 

 .باشدمی

 

 مکانیک سیاالت

 :باشدها به صورت زير میبندی سؤاالت و سطح دشواری آندر اين درس بودجه

 :ناپذیر و لزجهای داخلی تراکمجریان

بت به سال قبل که مفهومی است. نس 96متوسط و سؤال  91ساده اما محاسباتی بوده ولی سؤال  99سؤال 

 تریتوان گفت سطح آزمون سادهسؤال متوسط متمايل به سخت از اين مبحث طرح شده بود در کل می 1

 .را شاهد بوديم

 :قانون لزجت نیوتون و سیاالت غیرنیوتونیو خواص سیال 



ن سر سؤال را در مجموع از مباحث اي 9اين قسمت مشخصا بسیار مورد نظر طراحان محترم بوده چرا که 

مشابه  99و  91و  91و  91سخت و مفهومی بوده و سؤاالت  91و  99فصل طراحی کرده اند. سؤاالت 

 .سؤال سخت طرح شده بود 1اند. در سال گذشته نیز از اين قسمت های قبل طرح شدهسال

 :استاتیک سیاالت

تری از ت کمتر و سادهباشند و سؤاالهای قبل میهای سالهای آزمونساده و مشابه تست 99و  92سؤال 

 .سال قبل طح شده است

 :هاتوربو ماشین

سؤال متوسط طرح شده بود  1ساده بوده و نسبت به سال قبل که  99سخت و سؤال مفهومی  96سؤال 

 .تری آورده شده استسؤاالت به مرتب سخت

 :بندی و تحلیل جريان سیاالتدسته

که نسبتاً دشوار  91و  99سؤال  2شده بود، اما امسال تنها سؤال که نسبتاً مشکل بودند طح  9در سال قبل 

 .بودند طرح شده است

 

 زبان عمومی و تخصصی

فقط نیازمند تسلط بر لغات عمومی و موارد کاربرد  Cloze passage و Vocabulary هایبخش

 Reading هایشود، در حالی که بخشق میها اصطالح زبان عمومی اطالها هستند که به آنآن

comprehension و Fill the blank with suitable words های فوق عالوه بر مهارت

ها اصطالحاً زبان نیازمند آشنايی با فرآيندها و تجهیزات و اصول مهندسی شیمی نیز هستند که به آن

 .شودتخصصی گفته می

دهد، دی از سؤاالت را هر ساله به خود اختصاص میدرصد زيا Reading comprehension بخش

 .که نیازمند آشنايی داوطلبان با مباحث مهندسی شیمی است

جهت آشنايی  Reading comprehension در جدول زير موضوعات متون مطرح شده در بخش

 .گرددداوطلبان با موضوعات ارائه می

  

 سال  1392  1393  1394

مهندسی 

 الکتروشیمی
 ايمنی فرآيند

افت فشار در 

 دستگاهها
Reading 1 

  Reading 2 فیلتراسیون انرژی خورشیدی پمپ ها



اواپراتورها
ارزيابی اقتصادی 

فرآيند
تعادل Reading 3

بخش پر کردن جای خالی با گزينه مناسب حذف شده است و به  61و 62های بر خالف سال 61در سال 

افزوده شده است، در حالی که همچنان نیمی از سؤاالت مربوط به زبان عمومی  Reading تعداد سؤاالت

 .و نیمی ديگر مربوط به زبان تخصصی هستند

______________________________________________________________________________________
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