
 89-89 اولدر نیمسال  ات و کاربردهارشته ریاضیکالسی برنامه 

 

 

 

 

 

 01-09 01-01 01-01 9-01 ایام هفته
 1تربیت بدنی  - شنبه

 فرزانه کوشکی

 1اندیشه اسالمی

 مجید فتح الهی

 1آز فیزیک عمومی

 محمد قلیچی

 1فیزیک عمومی یکشنبه

 محمد قلیچی

 1فیزیک عمومی

 محمد قلیچی

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 قاسم دوستی

 

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 قاسم دوستی

 

 1ریاضی عمومی دوشنبه

 مجتبی مرادی پور

 1ریاضی عمومی

 مجتبی مرادی پور

 زبان عمومی

 عبدالرضا ابدالی فیلی

 

 زبان عمومی

 عبدالرضا ابدالی فیلی

 

 - - - - سه شنبه

 - - - - چهارشنبه

 01-09 01-01 01-01 9-01 ایام هفته

 - - - - شنبه

 2ریاضی عمومی - - یکشنبه

 مجتبی مرادی پور

 2ریاضی عمومی

 مجتبی مرادی پور

 معادالت دیفرانسیل دوشنبه

 مرتضی سهرابی

 معادالت دیفرانسیل

 مرتضی سهرابی

 مبانی علوم ریاضی

 هادی امرایی

 

 مبانی علوم ریاضی

 امراییهادی 

 

 مبانی احتمال  سه شنبه

 اوالدقباد محمدمعین

 

 

 مبانی احتمال 

 اوالدقباد محمدمعین

 

 فارسی عمومی

 بهمن هوشیاری
 فارسی عمومی

 بهمن هوشیاری

 - - - - چهارشنبه

 ریاضی دومترم 

 ریاضی اولترم 



 

 

 

 01-09 01-01 01-01 9-01 ایام هفته

  - شنبه

 

- - - 

 روش های آماری یکشنبه

 محمدمعین اوالدقباد

 روش های آماری

 محمدمعین اوالدقباد

 آیین زندگی

 گله دار احمد پیری

 پروژه کارشناسی

 11تا  11

 توپولوژی جبری مقدماتی دوشنبه

 هادی امرائی

 توپولوژی جبری مقدماتی

 هادی امرائی

 مباحثی در ریاضیات و کاربردها

 محمدمعین اوالدقباد

 

 مباحثی در ریاضیات و کاربردها

 محمدمعین اوالدقباد

 

  سه شنبه

- 

 

 (12تا9هندسه دیفرانسیل موضعی)

 مرتضی سهرابی

 

 خطیغیربهینه سازی 

 سعیده ساکی نیا

 خطیغیربهینه سازی 

 سعیده ساکی نیا

  نظریه حلقه و مدول چهارشنبه

 شهناز امرائی

 

  نظریه حلقه و مدول

 شهناز امرائی

  

 مبانی سیستم های دینامیکی
 سعیده ساکی نیا

 مبانی سیستم های دینامیکی
 سعیده ساکی نیا

 

 

 01-09 01-01 01-01 9-01 ایام هفته

 - - - - شنبه

 برنامه سازی پیشرفته  یکشنبه

 قاسم دوستی

 برنامه سازی پیشرفته 

 قاسم دوستی

 توابع مختلط

 مرتضی سهرابی

 

 توابع مختلط

 مرتضی سهرابی

 

 

 2تربیت بدنی  - دوشنبه

 فرزانه کوشکی
 جبرخطی عددی

 شهناز امرایی

 

 جبرخطی عددی

 شهناز امرایی

 

 

  سه شنبه

- 

 

 (12تا9معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزیی)

 مجتبی مرادی پور

 

 جبر

 محمدمعین اوالدقباد

 

 جبر

 محمدمعین اوالدقباد

 

 

 - - - - چهارشنبه

 ریاضی هفتمترم 

 ریاضی پنجمترم 

     تشکیل کالسهای درس توپولوژی جبری مقدماتی و مبانی سیستم های دینامیکی در صورت به حد نصاب رسیدن دانشججویان اجارا التیصجیل    *    

     اارا التیصیل می گردند مجاز به انتخاب واحد هستند. 0189-89و اقط دانشجویانی که در پایان نیمسال اول  0189-89در نیمسال اول 



 89-89 دومدر نیمسال  زبان و ادبیات انگلیسیرشته کالسی برنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01-09 01-01 01-01 9-01 ایام هفته

 1تربیت بدنی  - شنبه

 فرزانه کوشکی

 1اندیشه اسالمی

 مجید فتح الهی

- 

 1دستور نگارش یکشنبه

 مرادعلی دیربازیان

 1دستور نگارش

 مرادعلی دیربازیان

 1خواندن و درک مفاهیم

 فاطمه رمضان زاده

 1خواندن و درک مفاهیم

 فاطمه رمضان زاده

 فنون یادگیری زبان - دوشنبه

 عبدالرضا ابدالی فیلی

 1گفت و شنود

 علی ستاری

 1گفت و شنود

 علی ستاری

 - - - - سه شنبه

 - - - - چهارشنبه

 01-09 01-01 01-01 9-01 ایام هفته

 - - - - شنبه

 تفسیر موضوعی قرآن یکشنبه

 هادی منصوری

 نگارش پیشرفته

 فاطمه رمضان زاده

 آواشناسی انگلیسی

 علی ستاری

- 

 نمونه های نثرساده دوشنبه

 عبدالرضا ابدالی فیلی

 2تربیت بدنی 

 فرزانه کوشکی
 1درآمدی بر ادبیات انگلیسی

 جودکی

- 

 نمونه های شعر ساده - سه شنبه

 مرادعلی دیربازیان

 ترجمهاصول و روش 

 مسعود شاه کرمی

 خواندن متون مطبوعاتی

 علی ستاری

 چهارشنبه

 

    - -  

 

- - 

 زبان اولترم 

 زبان سومترم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01-09 01-01 01-01 9-01 ایام هفته

 - شنبه

 

- - - 

 - یکشنبه

 

 آیین زندگی -

 احمد پیری گله دار

 مقاله نویسی

 علی ستاری

 1بررسی آثار ترجمه شده اسالمی  - دوشنبه

 فاطمه رمضان زاده
 1ترجمه متون ادبی

 فاطمه رمضان زاده

 2درآمدی بر ادبیات انگلیسی 

 جودکی

 داستان کوتاه سه شنبه

 مرادعلی دیربازیان

 نامه نگاری انگلیسی

 مسعود شاه کرمی

 2کلیات زبان شناسی

 علی ستاری

- 

 - چهارشنبه

 

- - - 

  01-09 01-01 01-01 9-01 ایام هفته

 - شنبه
 

- 
 

 

- - 

 - یکشنبه
 

- 
 

 

- - 

 نمایشنامه کالسیک و رنسانس دوشنبه

 جودکیعبدالحسین 

 

 19و11رمان قرن 

 عبدالحسین جودکی

 پروژه کارشناسی

.............. 
- 

 2بررسی آثار ترجمه شده اسالمی سه شنبه

 فاطمه رمضان زاده
 آزمون سازی زبان

 فاطمه رمضان زاده
 ادبی مکتب های

 مرادعلی دیربازیان

 انقالب اسالمی ایران

 علی سلیمانی

 

 رویکردهای نقد ادبی چهارشنبه

 پویان رضاپور

 جهانادبیات 

 پویان رضاپور

 

 معاصرادبیات 

 پویان رضاپور

 شعر انگلیسی

 پویان رضاپور

 زبان هفتمترم 

 زبان پنجمترم 

بگیرند، زیرا این  1397-91انگلیسی را در نیمسال اول بایستی دروس مکتب های ادبی و شعر  7*الزم به ذکر است تمام دانشجویان ترم 

 ارائه نمی شوند. 1397-91دو درس در نیمسال دوم 



 

 89-89برنامه امتیانات نیمسال اول سال تیصیلی 

 

 01 تا01 01تا01 01تا9 

 ریاضی2-2ریاضی عمومی 01/01/89شنبه 

 ریاضی7-هندسه دیفرانسیل موضعی

 ریاضی1-1ریاضی عمومی

 زبان3-نگارش پیشرفته

 زبان1-1ترجمه متون ادبی

 زبان7-آزمون سازی زبان

 

 ریاضی1-معادالت با مشتقات جزیی 01/01/89یکشنبه 

 

 - زبان1-1خواندن و درک مفاهیم

 

 ریاضی7-مبانی سیستم های دینامیکی زبان7-رویکردهای نقدادبی 09/01/89دوشنبه 

 زبان3-اصول و روش ترجمه

 زبان1 -1شده اسالمی  بررسی آثار ترجمه

 

 ریاضی2-معادالت دیفرانسیل 09/01/89سه شنبه 

 زبان1-فنون یادگیری زبان

 ریاضی1-مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 زبان7شعر انگلیسی 

 

 ریاضی7-مباحثی درریاضیات وکاربردها ریاضی1-جبرخطی عددی 08/01/89چهارشنبه 

 زبان3-نمونه های شعر ساده

 زبان1-کوتاهداستان 

 زبان7-ادبیات معاصر

 فارسی عمومی 11/01/89پنج شنبه 

 

 1اندیشه اسالمی

 انقالب اسالمی ایران

 تفسیر موضوعی قرآن

 آیین زندگی

 زبان7-19و11رمان قرن ریاضی7 –توپولوژی جبری مقدماتی 11/01/89شنبه 

 

 زبان3-1درآمدی برادبیات انگلیسی

 زبان1-2ادبیات انگلیسیدرآمدی بر  11/01/89یکشنبه 

 ریاضی2-مبانی احتمال

 

 ریاضی1-زبان عمومی

 ریاضی7-روش های آماری

 ریاضی1-جبر

 زبان7-مکتب های ادبی

 زبان3-نمونه های نثرساده زبان1-1گفت و شنود 12/01/89دوشنبه 

 زبان1-نامه نگاری انگلیسی

 زبان7-نمایشنامه کالسیک و رنسانس

 ریاضی7-بهینه سازی غیرخطی

 ریاضی1-توابع مختلط زبان7-پروژه کارشناسی 11/01/89سه شنبه 

 

 زبان1-مقاله نویسی

 ریاضی1-1فیزیک عمومی ریاضی2-مبانی علوم ریاضی 11/01/89چهارشنبه

 زبان7-ادبیات جهان

 زبان3-آواشناسی انگلیسی

 ریاضی7-ه کارشناسی پروژ

 زبان1-2کلیات زبان شناسی 19/01/89پنج شنبه 

 زبان1-1دستورنگارش

 ریاضی1-برنامه سازی پیشرفته

 ریاضی 7-نظریه حلقه و مدول

 زبان3-خواندن متون مطبوعاتی

 زبان7-2آثارترجمه شده اسالمی

 

 

 نمایند.به واحد آموزش ارائه  ارائه شدهدر خصوص برنامه درسی عزیز نظرات و پیشنهادات خود را  دانشجویان

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ()واحد آموزش


