
 99-00نیمسال اول ارائه شده در لیست دروس 
متحان و ساعت ايا ورودي ديگر به تاريخ **در صورت اخذ واحد با گروه می باشد* 46الی  41دانشکده فنی فومن  درس در *کدهای ارائه

گي توجه نمايید.**ارائه  مندرج در برنامه هفت  
 مهندسي شیمي مهندسي صنايع مهندسي نفت کامپیوترمهندسي 

ل 
سا ود
ور

 

 8101046آز میکروپروسسور

 8101721آز شبکه های کامپیوتری

 810113841پروژه

 41کد8101345 2مباحث ویژه 

 31( کد 1120019دانش خانواده خواهران  )

 کد 1120019دانش خانواده برادران

 8101397هوش مصنوعی

 810110041انتقال داده

 8101459پایگاه داده

 8101461 مهندسی نرم افزار

 
 

 8104355ازدیاد برداشت

 (8104281چاه آزمایی)

 (کد8120025کامپیوتر)  برنامه نویسی

 41(کد8120017)آمار و احتماالت

 41( کد 8104339مهندسی بهره برداری دو)

 42کد(8104500پروژه)

 31( کد 1120019دانش خانواده خواهران  )

  1120019دانش خانواده برادران

 
  

 (8109081برنامه ریزی تولید)

 (8109014مدیریت کیفیت)

 (8109050برنامه ریزی حمل و نقل)

 (8109143اصول بازاریابی)

 (8109090پروژه)

 41کد8109059زبان تخصصی

 31( کد 1120019دانش خانواده خواهران  )

   1120019دانش خانواده برادران

 
 

 (8104237)2عملیات واحد

 (8104275کنترل فرایند)

 (8104037طرح و اقتصاد مهندسی)

 (8104398طراحی فرایند)

 42و41کد(8104002آز حرارت)

 (8104011آز عملیات)

 41کد(8104500)پروژه

 31کد 1120012)تاریخ

 31 (1120019) خواهران  دانش خانواده

  1120019دانش خانواده برادران

 ش

96 

 810124641شیوه ارائه مطالب

 8101420طراحی و ساخت کامپایلر

 8101469آز معماری کامپیوتر

 8101613نظریه گراف و الگوریتمها

 (8101443)1سیستم عامل

 43و42کد1120015تفسیر

 810134441مباحث ویژه یک

 810142441طراحی الگوریتم

 810120741ریزپردازنده

 (8104254کاربرد ریاضی در م نفت)

 (8104977)1مهندسی مخازن

 41کد8104108ترمودینامیک دو مهندسی شیمی

 (8104087ت)انتقال حرارت نف

 (8104978)1مهندسی حفاری

 41کد8120017آمار و احتماالت

 24و  23کد  1120015تفسیر

 (8109080)2تحقیق در عملیات

 (8109028کنترل پروژه)

 (8109060کنترل کیفیت)

 (8109062ارزیابی کار و زمان)

 (8109072برق) سیمبانی مهند

 و 41کد (8109358آز مبانی برق)

 (8109056تحلیل سیستم ها)

 (8109071ه ریخته گری)اکارگ

 24و 23کد1120015تفسیر

 (8104313)2سیاالتمکانیک 

 42و41کد(8104020آز سیاالت)

 41کد(8104051)1حرارت

 (8104044انتقال جرم)

 8104335)عمومی ژیمیکروبیولو

 (8104363شیمی فیزیک)

 24و  23 کد1120015تفسیر

 زبان تخصصی
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 (8101092)امار و احتمال مهندسی

 41کد  8101047آز مدار و اندازه گیری 

 8101522)1مدار الکتریکی

 (8101367مدارمنطقی)

 (8101437ساختمان داده)

 41کد(8101206ریاضی مهندسی)

 13و 12کد(1120006اخالق)

 42کد(8104106)1ترمودینامیک

 (8104024)مصالح مقاومت و استاتیک

 (8104952زمین شناسی ساختمانی)

 (8104951خواص سنگهای مخزن)

 41کد(8120013)2آز فیزیک

 810416841شیمی آلی

 و41( کد8104004آلی)آز 

 13و  12کد  (1120006)اخالق

 

 (8109075تئوری احتماالت)

 41کد(8109244استاتیک و مقاومت)

 (8109243روش تولید)

 (8109063)1اقتصاد

 (8109065علم مواد)

 42(کد8120013)2از فیزیک

 (8120096محاسبات عددی)

 13و 12کد(1120006اخالق)

 (8104321موازنه انرژی ومواد)

 41کد  (8104106)1ترمودینامیک

 41کد(8120047ریاضی مهندسی)

 41(کد8120013)2آز فیزیک

 8104361آلیشیمی 

 41کد (8104004آز آلی)

 41کد8104024استاتیک

 13و  12کد  (1120006)اخالق
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 42کد(8120121)1ریاضی

 42کد(8120115)1فیزیک

 8101347نویسیبرنامه 

 کد1120001)1اندیشه

 کد(1120006اخالق)

 01کد11200017فارسی

 (8101305)کارگاه کامپیوتر

خواهران 41(کد8120157کارگاه مهارت زندگی)

 42وبرادران

 41کد(8120121)1ریاضی

 41کد(8120115)1فیزیک

 41(کد812012)1آزفیزیک 

 41کد(8120063) 1عمومی شیمی

 42کد(8120007)عمومی شیمی آز

 (8104526زمین شناسی عمومی)

 کد(1120001)1اندیشه

 01کد1120017فارسی

خواهران و 41(کد8120157کارگاه مهارت زندگی)

 42برادران

 42کد(8120121)1ریاضی

 42کد(8120115)1فیزیک

 8120160نقشه کشی

 42کد 8120025برنامه نویسی کامپیوتر

 1120001)1اندیشه

 112001701فارسی

 (8109083)افزار کارگاه ماشین

 کد  1120006اخالق

 خواهران41(کد8120157زندگی)کارگاه مهارت 

 42وبرادران

 41کد(8120121)1ریاضی

 41کد(8120115)1فیزیک

 41کد(8120063)1شیمی عمومی

 41کد(8120025برنامه نویسی)

 (1120001)1اندیشه

 1120001701فارسی

 41کد  (8120007آز شیمی عمومی)

خواهران و 41کد(8120157کارگاه مهارت زندگی)

 42برادران
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 تکراری:دروس 

 41کد 8120097معادالت ديفرانسیل

 41کد8120122رياضي عمومي دو 

 812011641فیزيک دو

 1120065عمومي دو شیمي 

 1120064شیمي دو نفت 

 

 

    

 


