
 

 

         

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد شمار درس و گروه درس نام درس ردیف

 11-11 11/10/19 مجتبی مرادی پور 11-11-111-11 1 ریاضیات عمومی 1

 1-11 10/14/19 محمد قلیچی 11-11-141-11 1 فیزیک عمومی 1

 1-11 11/10/19 محمد قلیچی 11-11-110-11 1 آز فیزیک عمومی 0

 1-11 19/10/19 قاسم دوستی رودی 11-11-111-11 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 4

 1-11 01/10/19 عبدالرضا ابدالی فیلی 11-11-901-51 زبان عمومی 5

                                                                                               

 دانشگاه لرستان

 مرکز آموزش عالی کوهدشت

 1010-19تحصیلی سال نیمسال دوم در برای دانشجویان  ریاضیات وکاربردها برنامه امتحانی گروه آموزشی
 

 اول ریاضیرم ت



 

 

                                                                                             

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد شمار درس و گروه درس نام درس ردیف

 11-11 11/10/19 یهادی امرائ 11-11-194-11 مبانی جبر 1

 11-11 14/14/19 معین اوالدقباد محمد 11-11-191-11 مبانی ترکیبات 1

 11-11 10/10/19 مجتبی مرادی پور 11-11-111-11 روش های آماری 0

 11-11 11/10/19 چگنی مرتضی سهرابی 11-11-111-11 آنالیز ریاضی 4

 11-11 11/14/19 مجید فتح الهی 11-11-901-51 1اندیشه اسالمی  5

 

 

 

 ریاضی چهارمرم ت



 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد شمار درس و گروه درس نام درس ردیف

 1-11 11/10/19 چگنی سهرابی مرتضی 11-11-191-11 توپولوژی عمومی 1

 11-11 11/10/19 محمدمعین اوالدقباد 11-11-111-11 زبان تخصصی 1

 11-11 01/10/19 مجتبی مرادی پور 11-11-111-11 نرم افزارهای ریاضی 0

 1-11 11/14/19 یشهناز امرائ 11-11-111-11 حل عددی معادالت دیفرانسیل 4

 1-11 11/10/19 محمدمعین اوالدقباد 11-11-149-11 بهینه سازی خطی 5

 1-11 14/14/19 علی سلیمانی 11-11-911-51 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 0

 14-10 10/10/19 سعیده ساکی نیا 11-11-110-11 معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 9

 ششم ریاضیرم ت



 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد شمار درس و گروه درس نام درس ردیف

 11-11 19/10/19 سعیده ساکی نیا 11-11-111-11 مبانی سیستم های دینامیکی 1

 1-11 10/10/19 یشهناز امرائ 11-11-114-11 آنالیز عددی 1

 1-11 11/10/19 یهادی امرائ 11-11-101-11 توپولوژی جبری مقدماتی 0

 11-11 10/14/19 چگنیسهرابیمرتضی  11-11-115-11 نظریه اندازه و کاربردها 4

 14-10 01/10/19 احمد پیری گله دار 11-11-914-51 دانش خانواده 5

 11-11 19/10/19 معین اوالدقباد محمد 11-11-151-11 بهینه سازی غیر خطی 0

 هشتم ریاضیرم ت



 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد شمار درس و گروه درس نام درس ردیف

 1-11 11/10/19 علی ستاری 11-11-111-11 1 گفت و شنود 1

 1-11 01/10/19 بهمن هوشیاری 11-11-901-51 فارسی عمومی 1

 1-11 10/10/19 مرادعلی دیربازیان 11-11-104-11   1 نگارشدستور و  0

 11-11 19/10/19 منصوره امیری 11-11-151-11 1 خواندن و درک مفاهیم 4

 11-11 11/14/19 مجید فتح الهی 11-11-901-51 1اندیشه اسالمی  5

 1-11 14/14/19 منصوره امیری 11-11-140-11 1 خواندن و درک مفاهیم 0

 دانشگاه لرستان

 مرکز آموزش عالی کوهدشت

 1010-19تحصیلی  سال برای دانشجویان درنیمسال دوم زبان و ادبیات انگلیسی برنامه امتحانی گروه آموزشی
 

 دوم زبانرم ت



 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد شمار درس و گروه درس نام درس ردیف

 14-10 10/10/19 عبدالرضا ابدالی فیلی 11-11-101-11 بیان شفاهی داستان 1

 1-11 19/10/19 علی ستاری 11-11-111-11 1کلیات زبان شناسی  1

 14-10 14/14/19 ستاریعلی  11-11-144-11 ترجمه متون ساده 0

 1-11 11/10/19 عبدالرضا ابدالی فیلی 11-11-111-11 کاربرد اصطالحات و تعبیرات زبان در ترجمه 4

 1-11 11/14/19 غالمحسین حسینی 11-11-111-11 1زبان دوم  5

 11-11 11/10/19 عبدالحسین جودکی 11-11-159-11 1درآمدی بر ادبیات انگلیسی  0

 1-11 11/10/19 مرادعلی دیربازیان 11-11-111-11 صناعات ادبیفنون و  9

 1-11 14/14/19 علی سلیمانی 11-11-911-51 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 1

 چهارم زبانرم ت



 

 
 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد شمار درس و گروه درس نام درس ردیف

 11-11 11/10/19 عبدالرضا ابدالی فیلی 11-11-114-11 اصول و روش تحقیق 1

 11-11 10/10/19 منصوره امیری 11-11-141-11 1ترجمه متون ادبی  1

 11-11 11/14/19 غالمحسین حسینی 11-11-114-11 0زبان دوم  0

 11-11 11/10/19 مسعود شاه کرمی 11-11-199-11 روش تدریس  4

 1-11 01/10/19 پویان رضاپور 11-11-111-11 1سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی  5

 

 ششم زبانرم ت



 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد شمار درس و گروه درس نام درس ردیف

 11-11 11/10/19 عبدالحسین جودکی 11-11-101-11 11رمان قرن  1

 14-10 19/10/19 عبدالحسین جودکی 11-11-141-11 19-11نمایشنامه قرون  1

 11-11 11/10/19 مرادعلی دیربازیان 11-11-115-11 مکتب های ادبی 0

 1-11 11/10/19 عبدالحسین جودکی 11-11-110-11 شعر انگلیسی 4

 1-11 10/14/19 پویان رضاپور  11-11-119-11 ادبیات آمریکا 5

 14-10 10/10/19 پویان رضاپور  11-11-111-11 متون برگزیده نثر ادبی 0

 14-10 01/10/19 احمد پیری گله دار 11-11-914-51 خانوادهدانش  9

 

 هشتم زبانرم ت


