
گي توجه نماييد.****در صورت اخذ واحد با گروه يا ورودي ديگر به تاريخ امتحان و ساعت ارائه  مندرج در برنامه هفت  
ارائه شده اند* 14دانشکده در آنها مشخص نشده است با کد  *دروسی که کد  

سال  مهندسي شيمي مهندسي صنايع مهندسي نفت هندسي فناوري اطالعاتم
 ورود

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5431088برداشت)افزايش 
 (5431014شبيه سازی مخزن)

(5431081)0حفاری  
(5431833)پروژه  

(5431038سياالت دوفازی)  
(5431330)حرارت آز  
 (5431010) سنگ خواص آز
 (5431080)حفاری آز
 (5431008)سياالت خواص آز

 (5403448اخالق)

 (5438388اصول شبيه سازی)
 (5438383پروژه)

 (5431088مديريت صنعتی)
 (5438381تحليل سيستم)

 (5438401تجزيه و تحليل تصميم گيری)
 (5438433سيستمهای اطالعاتی مديريت)
 (5438385برنامه ريزی حمل و نقل)

 (5403448اخالق)
 (5403401)تاريخ

 (5431100فرايند)شبيه سازی 
 (5431018فرايند پااليش)

 (5431381انتقال و توزيع گاز)
 (5431341آز کنترل)

 (5431344آز عمليات)
 (5431330)حرارت آز

 (5431833پروژه)
 (5403448اخالق)
 (5403401)تاريخ
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 (5431853)4بهره 
(5431081)0حفاری  
 (5431088)0مخزن

 (5431888زبان تخصصی)
 (5431330حرارت)آز 

 (5431088مديريت صنعتی)
 (5431058گل حفاری)

 10و 14کد (5403408)تفسير

 (5438314طرح ريزی واحدهای صنعتی)

 (5438384)4کنترل موجودی
 (5438355اصول مديريت)

 (5438411مهندسی فاکتورهای انسانی)
 (5438448مديريت مالی)

 10و  14کد(5403408)تفسير
 

 (5431380)0انتقال حرارت
 (5431018کاربرد رياضی )

 (5431001)4عمليات
 (5431410سينتيک و طراحی راکتور)

 14(کد5431408خوردگی)
 (5431335آز شيمی فيزيک)

 10و  14کد(5403408)تفسير
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 (5434011شيوه ارائه مطالب)
 (5434101)طراحی الگوريتم

 (5434180)مبانی فناوری اطالعات
 (5434181)مديريتو مبانی اصول 

 (5434038)کارگاه کامپيوتر
 (5434318)آز مدار منطقی 

 (5403401)انقالب
 (5434358)4الکترونيک

 (5431808شيمی آلی)
 (5431331آز آلی)

 (5431811سياالت نفت)
 (5431811خواص سياالت)

 (5431818زمين شناسی نفت)
 (5403318رياضی مهندسی)

 (5403401انقالب)
 

 (5438301اقتصاد مهندسی)
 (5438311)0عمومیاقتصاد 

 (5438381آمار مهندسی)
 (5438388)4تحقيق در عمليات

 (5403401انقالب)
 (5438380)اصول حسابداری

 (5438381)کارگاه جوش
 

 (5431435)0ميکاترمودين
 (5431043)4سياالت

 (5403381)عددی محاسبات
 (5431088مديريت صنعتی)
 (5431488زبان تخصصی)

 (5431084شيمی تجزيه)
 (5431058تجزيه)آز 

 (5431018کارگاه عمومی)
 خواهران18برادران و کد14کد(5403480ورزش)

 (5403401انقالب)
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 11کد)5403400)0 رياضي
 10(کد5403441)0فيزيك

 (5434448برنامه سازی پيشرفته)
 (5434153ساختمان گسسته)

 10کد(5403445)0انديشه
 خواهران 11برادران و کد11کد(5403480ورزش)

 11کد(5403388)معادالت
 15و18کد(5403340)4فيزيک آز

 خواهران 11/برادران10(5403485)0 مهارت کارگاه

 10(کد5403400)0 رياضي
 14(کد5403441)0فيزيك

 (5431801زمين شناسی عمومی)
 10کد(5403380)عمومی زبان

 14کد(5403445)0انديشه
 (5431018کارگاه عمومی)

 10کد(5403388)معادالت
 11و18کد(5403340)4فيزيک آز

 خواهران 18برادران و کد10کد(5403480ورزش)
 خواهران 10/برادران14(5403485)0 مهارت کارگاه

 10(کد5403400)0 رياضي
 10کد)5403441)0فيزيك

 (5438018جبر خطی)
 (5403308برنامه نويسی)

 10کد(5403445)0انديشه
 10کد(5403388)معادالت

 11و10کد(5403340)4فيزيک آز
 خواهران 11برادران و کد 10کد(5403480ورزش)
 خواهران 11برادران/10(5403485)0 مهارت کارگاه

 14کد(5403400)0رياضي 
 14کد(5403441)0فيزيك

 (5403318)0شيمي عمومي
 14(کد 5403380زبان عمومی)

 14کد(5403445)0انديشه
 10و14کد(5403431نقشه کشی)

 14(کد5403388معادالت)
 10و14(کد5403340)4فيزيکآز 

 خواهران 10برادران/14(5403485)0کارگاه مهارت *
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 IT(5434018)برنامه نويسی 

 10و14(کد5403408تفسير موضوعی)
 (5438351)0کارگاه ماشين

 خواهران 10برادران و 14(5403401دانش خانواده)
 (5431810نفت)م  موازنه

 (5431004موازنه م شيمی)
 (5431311شيمی)انتقال جرم م 

 (5431854انتقال جرم م نفت)

 
 (5403404)4رياضی
 (5403448)4فيزيک

 (5403340)0آز فيزيک
 (5438380آز برق)

 (5438384کارگاه ريخته گری)
 (5431303آز سياالت)

 (5431301استاتيک م شيمی و م نفت)
 (5438011استاتيک م صنايع)

 18(کد5403480ورزش خواهران)

ی
ر
را

ک
 ت
س

رو
د

ه 
اف
ض

/ا
ده

ش
 

 (5438330صف) سيستم
 (5438308اقتصاد مهندسی پيشرفته)
 (5438400تصميم سازی چند معياره)
 (5438448مديريت منابع انسانی)

 (5438008)بهینه سازی پیشرفته-مباحث ويژه

 (5431431ترمو پيشرفته)
 (5431318جرم پيشرفته)

 (5431141شبيه سازی پيشرفته)
 (5431080بهينه سازی پيشرفته)

 (5431848سطحی پيشرفته)جذب 
 (5431058تصفيه آب و فاضالب)
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 (5438314سمينار)
 (5438318)4پايان نامه
 (5438315)0پايان نامه

 (5431488سمينار)
 80(فقط ورودی5431413)4پايان نامه

 80(فقط ورودی5431010)0پايان نامه 
 80فقط ورودی (5431481پايان نامه)

 درس سه اخذ اينرو از. هستند اجباري تخصصي دروس واحد 40 و اختياري دروس واحد 8 اخذ به ملزم شيمي مهندسيکارشناسی  دانشجويان کليه: توضيحات

 .باشد واحدي 0 شده اخذ درس سه از يکي بايستي حتما است نموده اخذ اختياري درس 0 دانشجو چنانچه.  نيست کافي واحدي 0 اختياري

 الزامی می باشد. 81برای دانشجويان ورودی  0اخذ درس کارگاه مهارت *


