
 بسمه تعالی

 دانشکده فنی فومن 1400-1401سال اول سال تحصیلی دروس پایه نیم

 

 1400ورودی 

 توضیحات نام رشته نام مدرس محترم نام درس کد درس

 خانم دکتر اسماعیلی 1ریاضی عمومی  8120121
 مهندسی کامپیوتر 

 گروه ادغام شده 2
 مهندسی صنایع

 دکتر حسن زادهخانم  1ریاضی عمومی  8120121
 مهندسی نفت  

 گروه ادغام شده 2
 مهندسی شیمی

 خانم دکتر نصراللهی 1فیزیک عمومی  8120115
 مهندسی نفت 

 گروه ادغام شده 2
 مهندسی شیمی

 خانم دکتر نصراللهی 1فیزیک عمومی  8120115
 مهندسی کامپیوتر

 گروه ادغام شده 2
 مهندسی صنایع

 خانم دکتر ابراهیمیان 1عمومی شیمی  8120063
 مهندسی نفت 

 گروه ادغام شده 2
                                                          مهندسی شیمی

  8120025 
برنامه مبانی کامپیوتر و 

 نویسی
 رشیدی زاده  خانم دکتر

و  مهندسی شیمی

 مهندسی صنایع

 گروه ادغام شده 2

 09133439807تلفن تماس: 

 آقای دکتر فلزی نقشه کشی صنعتی 8120160
 گروه مجزا 2ترجیحا  مهندسی صنایع

 مهندسی شیمی 

 خانم مهندس سیفی 1آز فیزیک  8120012

 مهندسی شیمی
امکان تبدیل به دو گروه 

 وجود دارد.
 مهندسی صنایع

 مهندسی نفت

 ابراهیم خانی آقای دکتر آزمایشگاه شیمی عمومی 8120007
 مهندسی نفت

 09112339001تلفن تماس: 
 مهندسی شیمی

  مهندسی کامپیوتر آقای دکتر نقاش اسدی کارگاه کامپیوتر 8101305

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1399ورودی 

 توضیحات نام رشته نام مدرس محترم نام درس کد درس

 خانم دکتر عظیمی 1شیمی آلی  8104168
 مهندسی نفت

 شدهگروه ادغام  2
 مهندسی شیمی

8104024 

8109244 

 

 استاتیک

 

 آقای دکتر حسین آزر م دل

 و

 آقای دکتر علی فرمنش 

مهندسی نفت و 

 مهندسی شیمی

شماره تماس دکتر آزرم دل: 

09144089123 

 شماره تماس دکتر فرمنش:

09155861784 
 مهندسی صنایع

8120047 

8101206 
 اسماعیلیخانم دکتر  ریاضی مهندسی

 مهندسی شیمی

مهندسی  ادغام شده گروه 2

 کامپیوتر

 گروه 1 مهندسی صنایع خانم دکتر حسن زاده محاسبات عددی 8120096

8120007 
آزمایشگاه شیمی 

 1آلی 
 خانم دکتر عظیمی

 مهندسی نفت
 گروه ادغام  2

 شیمیمهندسی 

 

 1397ورودی 

 توضیحات رشتهنام  نام مدرس محترم نام درس کد درس

 گروه 1 مهندسی نفت خانم دکتر حسن زاده برنامه نویسی کامپیوتر 8120025

 

 ورودی آزاد

 توضیحات نام رشته نام مدرس محترم نام درس کد درس

گروه 1 همه گروهها خانم دکتر اسماعیلی معادالت دیفرانسیل   

گروه 1 همه گروهها آقای دکتر هوسمی 2ریاضی عمومی    

گروه 1 همه گروهها خانم دکتر نصراللهی 2فیزیک آز    

 


