
دانشکده فنی فومن 79-79دروس ارائه شده در نیمسال اول   

سال  مهندسي شیمي مهندسي صنايع مهندسي نفت /کامپیوترمهندسي فناوري اطالعات
 ورود

 
 (9141017اصول طراحی پايگاه داده ها)

 (9141018شبکه های کامپیوتری)
 (9141849)1ريزپردازنده

 (9141409)1اندازه گیریزمايشگاه مدار و آ
 (9141118رايانش امن)

 (9141098آز سیستم عامل)
 (9141189)1پروژه

 
 (9184181دانش خانواده)

 (9184180)تاريخ

 (9140887)8بهره برداری
 (9140891چاه آزمايی)

 (9140811افزايش برداشت)
 (9140847سیاالت دوفازی)

 (9140119ژئوفیزيک)
 (9140198مدلسازی مخازن)

 (9140144پروژه)
 
 

 (9184181دانش خانواده)
 (9184180)تاريخ

 (9147491برنامه ريزی تولید)
 (9147410مديريت کیفیت)

 (9147414برنامه ريزی حمل و نقل)
 (9147411تحلیل سیستم ها)

 (9147181نگهداری و تعمیرات)
 (9147478)8کنترل موجودی

 (9147108اصول بازاريابی)
 (9147474پروژه)

 
 (9184181خانواده)دانش 
 (9184180)تاريخ

 (9140889)8عملیات واحد
 (9140891کنترل فرايند)

 (9140489)طرح و اقتصاد مهندسی
 (9140879طراحی فرايند)

 (9140448آز حرارت)
 (9140411آز عملیات)

 (9140144)پروژه
 

 (9184180)تاريخ
 (9184181) دانش خانواده

 

 
 
 

78 

 (91411107)سیستم ها تحلیل وطراحی

 (9141191)اقتصاد مهندسی
 (9141879)هوش مصنوعی

 (9141008)1سیستم عامل
 (9141098)عامل سیستم آز

 (9141148اصول طراحی واسط کاربر)

 (9184181)تفسیر
 

 (9140810کاربرد رياضی در م نفت)
 (9140799)1مهندسی مخازن

 (9140400انتقال جرم)
 (9148451)1انتقال حرارت 

 (9140797زبان تخصصی)
 (9140799)1مهندسی حفاری

 (9184181)تفسیر

 (9147494)8تحقیق در عملیات
 (9147489کنترل پروژه)
 (9147414کنترل کیفیت)

 (9147418ارزيابی کار و زمان)
 (9147498برق) سیمبانی مهند

 (9147498آز مبانی برق)
 (9147491ه ريخته گری)اکارگ
 (9184181)تفسیر

 تحلیل سیستم يا نگهداری و تعمیرات

 (9140818)8مکانیک سیاالت
 (9140484آز سیاالت)

 (9140411)1حرارت
 (9140400انتقال جرم)

 (9140111زبان تخصصی)
 (9140879مديريت صنعتی)

 (9140818شیمی فیزيک)
 (9140111موارد ويژه)

 (9184181)تفسیر
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 (9141478امار و احتماالت)
 (9141847زبان تخصصی)
 (9141188) مدار الکتريکی

 (9141819مدارمنطقی)
 (9141089ساختمان داده)

 (9141841رياضی مهندسی)
 (9184117اخالق)

 (9140718زمین شناسی ساختمانی)
 (9140711خواص سنگهای مخزن)

 (9140814)1سیاالت
 (9184410)8شیمی عمومی

 (9140119شیمی آلی)
 (9140440)آلی آز

 (9184119)8فیزيک
 (9184117اخالق)

 (9147491احتماالت)تئوری 
 (9147800استاتیک و مقاومت)

 (9147808روش تولید)
 (9147418)1اقتصاد

 (9147411علم مواد)
 00و08(کد9184418)8از فیزيک

 (9184471محاسبات عددی)
 (9184117اخالق)

 (9140881موازنه انرژی ومواد)
 (9140141)1ترمودينامیک

 (9184409رياضی مهندسی)
 08و01(کد9184418)8فیزيکآز 

 (9140811شیمی آلی)
 (9140440آز آلی)

 (9140480)مقاومت و استاتیک
 (9184117)اخالق
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 (9184181)1رياضی
 (9184111)1فیزيک

 (9141188برنامه نويسی)
 (9184418)عمومی زبان

 (9184188)1 انديشه
 (9184491)فارسی
 (9184111) بدنی تربیت

 (9141841)کارگاه کامپیوتر
 (9184119)زندگی مهارت کارگاه

 (9184181)1رياضی
 (9184111)1فیزيک
 (9184418) 1عمومی شیمی

 00و08کد(9184449)عمومی شیمی آز
 (9140884موازنه انرژی و مواد)

 (9184188)1 انديشه
 (9140181زمین شناسی عمومی)

 (9184111)بدنی تربیت
 (9184119)زندگی مهارت کارگاه

 (9184181)1رياضی
 (9184111)1فیزيک

 (9147819نقشه کشی)
 (9184418زبان عمومی)

 (9184188)1 انديشه
 (9184491)فارسی
 (9184111بدنی) تربیت

 (9147498کارگاه ماشین)
 (9184119)زندگی مهارت کارگاه

 (9184181)1رياضی
 (9184111)1فیزيک

 (9184418)1شیمی عمومی
 (9184481برنامه نويسی)

 (9184188)1انديشه 
 (9184491فارسی)

 (9184151) تربیت بدنی
 08و01کد(9184449)آز شیمی عمومی

 (9184119کارگاه مهارت زندگی)
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 (9184188)8رياضی

 (9184479معادالت)
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MBA فرايندهای جداسازی-مهندسی شیمی بهینه سازی سیستم-مهندسی صنايع  
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 (9147118مديريت استراتژيک)
 (9147118تصمیم گیری برای مديران)

 (9147111مديريت رفتارسازمانی)
 (9147119)ديريتمنظريه های سازمان و 

 (9147818تئوری فازی)
 (9147441)طراحی سیستمهای صنعتی

 (9147818مديريت پروژه)
 (9147481روشهای اماری)

 (9141141راکتور پیشرفته)
 (9140419سطحی)پديده های 

 (9140101رياضی پیشرفته)
 (9140401جرم پیشرفته)

 (9140081)مايشهاآز طراحی
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به  70ورودی  پايان نامه 
 08کد(9184118)بعد
 

 01کد (9184118پايان نامه)

 
 
 
 



دانشکده فنی فومن 79-79دروس ارائه شده در نیمسال اول   

 
 

 : توضیحات

 هفتگي برنامه در مندرج  ارائه ساعت و امتحان تاريخ به ديگر ورودي يا گروه با واحد اخذ صورت در*

 .نمايید توجه

 .اند شده ارائه 81 کد با است نشده مشخص آنها در دانشکده کد که دروسی*

 از. هستند اجباري تخصصي دروس واحد 18 و اختیاري دروس واحد 9 اخذ به ملزم شیمي مهندسيکارشناسی  دانشجويان کلیه *

 اخذ درس سه از يکي دباي حتما است نموده اخذ اختیاري درس 8 دانشجو چنانچه.  نیست کافي واحدي 8 اختیاري درس سه اخذ اينرو

ضمنًا دانشجويان مهندسی  درس اختیاری اخذ نمايد. 8واحدی دارد، بايد 8و چنانچه تمايل به اخذ دروس اختیاری باشد واحدي 8 شده

 شیمی بايد از بین دورس مديريت صنعتی و زبان تخصصی تنها يک درس اخذ نمايند.

.باشد واحد 18 حداکثر و واحد  9 از کمتر نبايدکارشناسی ارشد  ترم هر در شده اخذ واحد حداقل*  

.شود انتخاب اختیاری درس يک تنها شده ارائه کارشناسی ارشد  اختیاری دروس میان از*  

 اخذ را نامه پايان واحد 8 و 8 ترم در خود دروس  گذراندن از پس موظفند کارشناسی ارشد دانشجويان*

 واحد اخذ به اقدام سنوات اضافه فرم کردن پر از پس 5 نیمسال سنوات تمديد صورت در  و      نمايند

.نمايند واحد انتخاب در  خود نامه پايان  

 به      درسی واحد 88 ارشد کارشناسی دوره طول در بايد شیمی مهندسی ارشد کارشناسی دانشجويان*

 باشد می         واحد 88 آنها مجموع که را ارشد کارشناسی نامه پايان واحد 9 و سمینار واحد 8 همراه

.بگذرانند  

 

ورودی های . ضمنًا داتشجويان استالزامی  79برای دانشجويان ورودی  1*اخذ درس کارگاه مهارت 

را تا کنون اخذ ننموده اند ملزم به اخذ درس در اين نیمسال می  1که درس کارگاه مهارت  75و  78

 باشند.

 


