
دانشکده فنی فومن 99-79دروس نیمسال دوم   

سال  مهندسي شیمي مهندسي صنايع مهندسي نفت هندسي فناوري اطالعاتم
 ورود

 (4141888)ماشینها و زبانها نظريه
 (4141018)ديجیتال سیستمهای طراحی

 (4141711)شبکه آز
 (4141114)پروژه

 (4141741)مديريت استراتژيک
 (4141949)مبانی يادگیری الکترونیکی

 (4114100)مبانی کارآفرينی
 (4141074)پايگاه دادهآز 

 (4114118تفسیر)
 (4114119)اخالق

 (4148141نمودارگیری)
(4140044)پروژه  

(4148941)حرارت آز  
 (4140101) سنگ خواص آز
 (4140101)حفاری آز
 (4140119)سیاالت خواص آز

 (4140181)مخازن سازی شبیه
 (4140114)خوردگی

 (4114114)1انديشه
 (4114118تفسیر)
 (4114119)اخالق

 (4149400اصول شبیه سازی)
 (4149440)1افزار ماشین کارگاه

 (4149108طراحی ايجاد)
 (4149491)1کنترل موجودی

 (4149110)گیری تصمیم تحلیل و تجزيه
سیستم های اطالعاتی 

 (4149144مديريت)
 (4149119مديريت مالی)

 (4149494پروژه)
 (4114118تفسیر)
 (4114119)اخالق

 (4140011فرايند)شبیه سازی 
 (4148188فرايند پااليش)

 (4148488انتقال و توزيع گاز)
 (4148418)کنترل آز

 (4148844پروژه)
 (4114118تفسیر)
 (4114119اخالق)

 (4140191شیمی تجزيه)
 (4140149آز تجزيه)
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 (4141000)نظريه زبانها و ماشین
 (4141011)ای کامپیوتریه شبکه

 (4141009)پايگاه داده
 (4141147)ريزپردازنده

 (4114100)کارآفرينی مبانی
 (4141870)اصول مديريت

 (4114110)تاريخ

 (4140944)1بهره 
(4140100)1حفاری  
 (4140109)1مخزن

 (4148141نمودارگیری)
 (4140941آز حرارت)
 (4140140گل حفاری)

 (4114110)تاريخ
 (4140414)آز مکانیک سیاالت 

طرح ريزی واحدهای 
 (4149491صنعتی)

 (4149491)1کنترل موجودی
 (4149444اصول مديريت)

 (4149108مهندسی فاکتورهای انسانی)
 (4149119)مالی مديريت

 (4149110تجزيه و تحلیل تصمیم گیری)
 (4114110)تاريخ

 (4140401)1انتقال حرارت
 (4140187کاربرد رياضی )

 (4140118)1عملیات
 (4140181سینتیک و طراحی راکتور)

  (4140110خوردگی)
 (4140444آز شیمی فیزيک)

 (4114110تاريخ)
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 (4141108شیوه ارائه مطالب)
 (4141010)طراحی الگوريتم

 (4141871)مبانی فناوری اطالعات
 (4141400) آز مدار منطقی

 (4114118)انقالب
 (4141011)معماری کامپیوتر

 (4141100)1مباحث ويزه
 اختیاری

 
 

 (4140977)1حفاری
 (4140401)1حرارت

 (4140988خواص سیاالت)
 (4140980زمین شناسی نفت)
 (4114407رياضی مهندسی)

 (4114118انقالب)
 (4114414)آز سیاالت

 

 (4149418اقتصاد مهندسی)
 (4149480)1اقتصاد عمومی
 (4149478آمار مهندسی)

 (4149479)1تحقیق در عملیات
 (4114118انقالب)

 (4149491)اصول حسابداری
 (4149470)کارگاه جوش

 

 (4140144)1میکاترمودين
 (4140114)1سیاالت

 (4114498)عددی محاسبات
 (4140197مديريت صنعتی)
 (4140100زبان تخصصی)

 (4140191شیمی تجزيه)
 (4140149آز تجزيه)

 (4114101ورزش)

 (4114118انقالب)
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 )4114111)1 رياضي
 (4114118)1فیزيك

 (4141119پیشرفته)برنامه سازی 
 (4141011رياضیات گسسته)

 (4114114)1انديشه
 (4114101ورزش)

 (4114497)معادالت
 (4114104)1 مهارت کارگاه

 (4114111)1 رياضي
 (4140410)مصالح مقاومت و استاتیک

 (4114471فارسی)
 (4140148)1ترمودينامیک

 (4114114)1انديشه
 (4114497)معادالت

 (4114411)1فیزيک آز
 (4114101ورزش)
 (4114104)1 مهارت کارگاه

 (4114111)1 رياضي
 )4114118)1فیزيك

 (4149188جبر خطی)
 (4114410برنامه نويسی)

 (4114114)1انديشه
 (4114497)معادالت

 (4114411)1فیزيک آز
 (4114101ورزش)
 (4114104)1 مهارت کارگاه

 (4114111)1رياضي 
 (4114118)1فیزيك

 (4114480)1شیمي عمومي
 (4114401زبان عمومی)

 (4114114)1انديشه
 (4114148نقشه کشی)

 (4114497معادالت)
 (4114411)1آز فیزيک

 (4114104)1 مهارت کارگاه*
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 MBA فرايند جداسازی-مهندسی شیمی بهینه سازی سیستم -مهندسی صنايع  
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 (4114411)1فیزيک آز
 (4114111)1رياضی
 (4114118)1فیزيک

 (4148114موازنه م نفت)
 (4149471کارگاه ريخته گری)
 (4149188استاتیک م صنايع)
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 (4149188بازاريابی)مديريت 
 (4149187مديريت منابع انسانی)

 (4149141کسب و کار) روش های تحقیق

 (4149191مديريت زنجیره تامین)

 (4149441صف)سیستم های  
 (4149410اقتصاد مهندسی پیشرفته)

 (4149180تصمیم گیری با معیارهای چند معیاره)

 (4149107مديريت منابع انسانی)

 (4149401سمینار)

 (4140100ترمودينامیک پیشرفته)
 (4140147سیاالت پیشرفته)

 (4140010جذب سطحی پیشرفته)
 (4140117جداسازی چند جزئی)
 (4140010شبیه سازی پیشرفته)

 

 (4114181پايان نامه ) 

 (4149441)صف  های سیستم
 (4114181پايان نامه)
 90فقط ورودی(4140107)سمینار

 

 

 : توضیحات

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



دانشکده فنی فومن 99-79دروس نیمسال دوم   

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

 اجباري تخصصي دروس واحد 11 و اختیاري دروس واحد 7 اخذ به ملزم شیمي مهندسي کارشناسی دانشجويان کلیه *

 بايد حتما است نموده اخذ اختیاري درس 1 دانشجو چنانچه.  نیست کافي واحدي 1 اختیاري درس سه اخذ اينرو از. هستند

 اخذ اختیاری درس 8 بايد دارد، واحدی1اختیاری دروس اخذ به تمايل چنانچه و باشد واحدي 1 شده اخذ درس سه از يکي

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

واحد اصلی و  11واحد درسی )شامل  18کارشناسی ارشد دانشجويان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بايد در طول دوره *

واحد( اخذ نمايند. واحد اخذ شده در هر ترم 11واحد پايان نامه )مجموع 9واحد سمینار و 1واحد اختیاری( به همراه  11

 نمی تواند باشد. 18و بیشتر از  4کمتر از 

ودينامیک پیشرفته، رياضی پیشرفته و يکی از *دانشجويان کارشناسی ارشد بايد دروس طراحی راکتور پیشرفته، ترم

دروس پديده های انتقال را به عنوان دروس اصلی اخذ نمايند و ساير دروس اختیاری محسوب می گردد. يعنی اخذ يکی از 

دروس پديده های انتقال )انتقال جرم پیشرفته، سیاالت پیشرفته، حرارت پیشرفته( الزامی بوده و در صورتی که دانشجو 

 ايل به اخذ بیش از يک درس از پديده های انتقال دارد دروس بعدی اختیاری محسوب خواهند شد.تم

مجاز  99ارائه شده و دانشجويان ورودی  98*درس سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فقط برای دانشجويان ورودی 

 به اخذ درس نیستند.

که درس کارگاه  98ضمنًا داتشجويان ورودی  الزامی می باشد. 99 برای دانشجويان ورودی 1اخذ درس کارگاه مهارت *

 را تا کنون اخذ ننموده اند ملزم به اخذ درس در اين نیمسال می باشند. 1مهارت 

، طراحی ايجاد صنايع و سیستم های 1مهندسی صنايع مجاز به اخذ دروس کارگاه ماشین 98و  98*دانشجويان ورودی 

 .اطالعاتی مديريت نیستند

 نامه دانشجويان مجازیبر

 

 

  

 

 99مجازی  98مجازی 
 

 (4629018تصمیم گیری با معیارهای چند گانه)

 (4629221عملیات) یتئوری توال

 

 

 

 

 

 (4629208اقتصاد مهندسی پیشرفته)

 (4629226طراحی سیستم های صنعتی)

(4629018فنون مشتری محوری)  

(4629280برنامه ریزی تولید)  


