
 99-99 اولدر نیمسال  ات و کاربردهارشته ریاضی کالسیبرنامه 

 

 

 

 

 

 01-01 01-01 01-01 9-01 ایام هفته
 - شنبه

 

- - - 

 1تربیت بدنی  یکشنبه

 

 1اندیشه اسالمی 

 

 زبان عمومی

 (11-11) 

- 

 1ریاضیات عمومی - 1آز فیزیک عمومی دوشنبه

 

 1ریاضیات عمومی

 

 1عمومی فیزیک سه شنبه

 

 1فیزیک عمومی

 

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 (11-11) 

- 

 - - - - چهارشنبه

 01-01 01-01 01-01 9-01 ایام هفته

 1عمومی اتریاضی - - شنبه

 مرتضی سهرابی
 1عمومی اتریاضی

 مرتضی سهرابی

 2اندیشه اسالمی  یکشنبه

 
 انقالب اسالمی ایران

 
 1احتمال

 (11-11) 

- 

 مبانی آنالیز ریاضی - دوشنبه
 (21-9) 

 ها و جبرخطیمبانی ماتریس

 (11-11) 

- 

 - - - - سه شنبه

 - - - - چهارشنبه

 ریاضیسوم ترم 

 ریاضی اولترم 



 

 

 

 

 

 

 01-01 01-01 01-01 9-01 ایام هفته

 - - - - شنبه

 پروژه کارشناسی - - - یکشنبه

 (11-11) 

 خانواده و جمعیتدانش  دوشنبه

 

 بهینه سازی غیرخطی -

 (11-11) 

- 

 ساختمان داده ها و الگوریتم - سه شنبه

 (12-1) 

 آیین زندگی

 

 معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزیی

(11-11) 

 مباحثی در ریاضیات و کاربردها چهارشنبه

 (11-1) 

 آنالیز عددی -

 (11-11) 

- 

  

 

 

 01-01 01-01 01-01 9-01 ایام هفته

 مبانی آنالیز ریاضی - شنبه
 (21-9) 

 مبانی آنالیز عددی
 (21-21) 

- 

 جبر مبانی - یکشنبه

 (12-1) 

 روش های آماری

 (11-11) 

- 

 تفسیر موضوعی قرآن دوشنبه
 

 مبانی ترکیبات -
 (21-21) 

- 

 - سه شنبه

 

- - - 

 - - چهارشنبه

 

- - 

 تم ریاضیفترم ه

 ریاضی چهارمترم 



 99-99 اولدر نیمسال  انگلیسیزبان و ادبیات رشته کالسی برنامه 

 

 

  

 

 

 

 01-01 01-01 01-01 9-01 ایام هفته

 1دستور نگارش شنبه

 

 1دستور نگارش
 

 1گفت و شنود

 

 1گفت و شنود

 

 1تربیت بدنی یکشنبه

 

 1اندیشه اسالمی

 

 1خواندن و درک مفاهیم

 

 1خواندن و درک مفاهیم

 

 فنون یادگیری زبان - - دوشنبه

 

 یادگیری زبانفنون 

 

 - - - - سه شنبه

 - - - - چهارشنبه

 01-01 01-01 01-01 9-01 ایام هفته

 - شنبه

 

- - 

 

-   

 2اندیشه اسالمی یکشنبه

 

 2تربیت بدنی

 

 آواشناسی انگلیسی

 

 نمونه های شعر ساده

 

 نمونه های نثر ساده دوشنبه

 
 1زبان دوم  -

 (11-11) 

- 

 اصول و روش ترجمه سه شنبه

 

 ارش پیشرفتهنگ

 

 خواندن متون مطبوعاتی

 

 1درآمدی بر ادبیات انگلیسی

 

 چهارشنبه

 

- -  - 

 زبان اولترم 

 زبان سومترم 



 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه در خصوص برنامه درسی عزیز نظرات و پیشنهادات خود را  دانشجویان

 نمایند.ارائه به آقای اوالدقباد  11/10/0199شنبه مورخ تا روز  شده
 

 

 

 

 01-01 01-01 01-01 9-01 ایام هفته

 - - - - شنبه

 مقاله نویسی یکشنبه

 

 نامه نگاری انگلیسی

 

 داستان کوتاه -

 

 2کلیات زبان شناسی

 

 2زبان دوم  - دوشنبه

 (12-1) 

 1ادبیات انگلیسیسیری در تاریخ 

 
 1سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی

 

 آیین زندگی - - سه شنبه

 

- 

 - چهارشنبه

 

- - - 

  01-01 01-01 01-01 9-01 ایام هفته

 - شنبه

 

- - - 

 - یکشنبه

 

- - - 

 2سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی دوشنبه

 
 2سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی

 

- - 

 آزمون سازی زبان سه شنبه

 
 اساطیر یونان و روم

 

 متون برگزیده نثر ادبی
 

 شعر انگلیسی
 

 2بررسی آثار ترجمه شده اسالمی چهارشنبه
 

 ادبیات آمریکا
 

 11و11رمان قرون 
 

 نمایشنامه کالسیک و رنسانس

 

 زبان هفتمترم 

 زبان پنجمترم 



 

 11-11برنامه امتحانات نیمسال اول 

 11-11 11-12 1-11 ساعت       تاریخ               

 زبان1-1خواندن و درک مفاهیم 21/11/11شنبه 

 زبان7-2سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی

 ریاضی1-مبانی آنالیز ریاضی

 زبان1-نگارش پیشرفته

 ریاضی1-آنالیز ریاضی

 زبان1-1سیری درتاریخ ادبیات انگلیسی

 ریاضی1– 1ریاضیات عمومی 22/11/11یکشنبه 

 

 ریاضی7-آنالیزعددی زبان7-نمایشنامه کالسیک و رنسانس

 زبان1-2کلیات زبان شناسی 21/11/11دوشنبه 

 زبان7-11و11رمان قرون

 زبان1-آواشناسی انگلیسی

 ریاضی1-مبانی جبر

 

 ریاضی1-مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 21/11/11سه شنبه 

 زبان1-1دستورنگارش

 ریاضی1-1ریاضیات عمومی

 زبان1-نمونه های نثر ساده

 ریاضی7-و الگوریتمساختمان داده ها 

 زبان7-نمایشنامه کالسیک و رنسانس

 زبان1-مقاله نویسی 21/11/11چهارشنبه 

 زبان7-آزمون سازی زبان

 زبان1-نمونه های شعر ساده

 زبان1-داستان کوتاه

 ریاضی1-مبانی آنالیز عددی

 زبان1ریاضی و 1-1اندیشه اسالمی 21/11/11پنج شنبه 

 ریاضی7-دانش خانواده و جمعیت

 زبان1ریاضی و 1-2اندیشه اسالمی

 ریاضی1-تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

    27/11/11جمعه 

 زبان1-1گفت وشنود 21/11/11شنبه 

 زبان7-اساطیر یونان و روم

 ریاضی1-1احتمال

 زبان1-1درآمدی برادبیات انگلیسی

 ریاضی7-مباحثی در ریاضیات و کاربردها

 زبان1-2زبان دوم

 ریاضی1-1عمومی فیزیک 21/11/11یکشنبه 

 زبان7-2بررسی آثار ترجمه شده اسالمی

  زبان1-خواندن متون مطبوعاتی

 زبان1-مقاله نویسی 11/11/11دوشنبه 

 زبان7-ادبیات آمریکا

 زبان 1-اصول و روش ترجمه

 ریاضی1-مبانی ترکیبات

 ریاضی7-بهینه سازی غیرخطی

 زبان1-فنون یادگیری زبان 11/11/11سه شنبه 

 ریاضی1-عمومیزبان 

 ریاضی1-مبانی ماتریس ها و جبرخطی

 زبان1-نامه نگاری انگلیسی

 

 ریاضی1-1آزفیزیک عمومی 12/11/11چهارشنبه 

 زبان7-متون برگزیده نثر ادبی

 ریاضی1-انقالب اسالمی ایران

 زبان1-1زبان دوم

 ریاضی1-روش های آماری
 ریاضی7-معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزیی

 زبان1ریاضی و 7-آیین زندگی 11/11/11پنج شنبه 

 زبان7-شعر انگلیسی

 زبان1ریاضی و 1-1تربیت بدنی

 زبان1-2تربیت بدنی

 

 


