
گي توجه نماييد.****در صورت اخذ واحد با گروه يا ورودي ديگر به تاريخ امتحان و ساعت ارائه  مندرج در برنامه هفت  
می باشد* 46الی  41دانشکده فنی فومن  درس در *کدهای ارائه  

 

 سال ورود مهندسي شيمي مهندسي صنايع مهندسي نفت مهندسي فناوري اطالعات

 
  8101663 رايانش امن

 8101976 )تجارت الکترونيک 
 8120136 دانش خانواده 
  8101344)مباحث ويژه 

  8101672 )مديريت کنترل پروژه 
 8101047 آز مدار مدار و اندازه گيری

 8101100  انتقال داده
 8101138پروژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (8104339)2بهره برداری
 (8104281چاه آزمايی)

 (8104355افزايش برداشت)
 (8104309سياالت دوفازی)

 8104558ژئوفيزيک  
 8104057  ايمنی در صنايع نفت

 (8104500پروژه)
 (8120136خانواده)دانش 
 (8120134)تاريخ

 (8109081برنامه ريزی توليد)
 (8109014مديريت کيفيت)

 (8109050برنامه ريزی حمل و نقل)
 (8109247)مدلهای احتمالی و تئوری صف

 (8109056تحليل سيستم ها)
 (8109143اصول بازاريابی)

 (8109090پروژه)
 (8120136دانش خانواده)

 (8120134)تاريخ

 (8104237)2واحدعمليات 
 (8104275کنترل فرايند)

 (8104037طرح و اقتصاد مهندسی)
 (8104398طراحی فرايند)

 (8104002آز حرارت)
 (8104011آز عمليات)

 (8104500)پروژه
 (8120134)تاريخ

 (8120136) دانش خانواده
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 (81011149)سيستم ها تحليل وطراحی
 (8101675)اقتصاد مهندسی
 )م خوش کردار(8101542)هوش مصنوعی

 (8120135)تفسير
  8101443  سيستم عامل

 8101473  از سيستم عامل
 8101503 اصول طراحی واسط کاربر

 (8104254کاربرد رياضی در م نفت)
 (8104977)1مهندسی مخازن
 (8104087ت)انتقال حرارت نف

 8104108   2ترموديناميک 
  (8104354)2مهندسی حفاری

 (8120135)تفسير
 8104979  تخصصیزبان 

 

 (8109080)2تحقيق در عمليات
 (8109028کنترل پروژه)
 (8109060کنترل کيفيت)

 (8109062ارزيابی کار و زمان)
 (8109072برق) سیمبانی مهند

 (8109073آز مبانی برق)
 (8109071ه ريخته گری)اکارگ

 8109056تحليل سيستمها
 (8120135)تفسير

 (8104313)2مکانيک سياالت
  42و  41کد  (8104020سياالت)آز 

 (8104051)1حرارت
 (8104044انتقال جرم)

 (8104155زبان تخصصی)
 (8104363شيمی فيزيک)

 (8104511موارد ويژه)
 (8120135)تفسير

درس اختياری ايمنی در صنايع نفت 
8104057  
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 (8101092امار و احتماالت)
 (8101209زبان تخصصی)
 (8101359)1مدار الکتريکی

 (8101367مدارمنطقی)
 (8101437ساختمان داده)

 (8101206رياضی مهندسی)
  41کد(8120119اخالق)

 (8120064 ) 2شيمی 
 (8120116 )  2فيزيک 

 (8104952زمين شناسی ساختمانی)
 (8104951خواص سنگهای مخزن)

 46و45کد(8120013)2آز فيزيک
 41کد(8120119اخالق)
  8104004از الی

 8104168   شيمی الی
 41کد  8120119   اخالق

 8104024استاتيک

 (8109075تئوری احتماالت)
 (8109244استاتيک و مقاومت)

 (8109243روش توليد)
 (8109063)1اقتصاد

 (8109065علم مواد)
 44و43(کد8120013)2از فيزيک

 (8120096محاسبات عددی)
 42کد(8120119اخالق)

 ا

 (8104321موازنه انرژی ومواد)
 (8104106)1ترموديناميک

 (8120047رياضی مهندسی)
 42و41(کد8120013)2آز فيزيک
 (8104361شيمی آلی)

 (8104004آز آلی)
 42کد  (8120119)اخالق

 (8104024استاتيک و مقاومت مصالح)
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 (8120121)1رياضی
 (8120115)1فيزيک

 )م خوش کردار((8101347برنامه نويسی)
 (8120052)عمومی زبان

 (8120133)1 انديشه
 (8120071)فارسی
 (8120151) بدنی تربيت

 (8101305)کارگاه کامپيوتر
 (8120157)زندگی مهارت کارگاه

 (8120121)1رياضی
 (8120115)1فيزيک
 (8120063) 1عمومی شيمی

 44و43کد(8120007)عمومی شيمی آز
 (8120133)1 انديشه

 (8104526زمين شناسی عمومی)
 (8120151)بدنی تربيت
 (8120157)زندگی مهارت کارگاه
  42کد  8120071  فارسی

  8120012   ازمايشگاه فيزيک
 

 (8120121)1رياضی
 (8120115)1فيزيک

 (8109257نقشه کشی)
 (8120052زبان عمومی)

 (8120133)1 انديشه
 41کد  (8120071)فارسی
 (8120151بدنی) تربيت

 (8109083کارگاه ماشين)
 (8120157)زندگی مهارت کارگاه

 (8120121)1رياضی
 (8120115)1فيزيک

 (8120063)1شيمی عمومی
 (8120025برنامه نويسی)

 (8120133)1انديشه 
 (8120071فارسی)

 (8120151) تربيت بدنی
 42و41کد(8120007آز شيمی عمومی)

و  41کد  (8120157کارگاه مهارت زندگی)
42  
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 96دروس تکراری 
 (8120122)2رياضی 
 (8120097ديفرانسيل )معادالت 

    

 
 

 


