
 79-79 دومدر نیمسال  ات و کاربردهارشته ریاضیکالسی برنامه 

 

 

 01-09 01-01 01-01 8-01 ترم دوم
 - - - - شنبه

 معادالت دیفرانسیل یکشنبه

 مرتضی سهرابی

 معادالت دیفرانسیل

 مرتضی سهرابی

 مبانی احتمال

 اوالدقباد محمدمعین

 مبانی احتمال

 اوالدقباد محمدمعین

 فارسی عمومی دوشنبه

 بهمن هوشیاری

 فارسی عمومی

 بهمن هوشیاری

 مبانی علوم ریاضی

 سعیده ساکی نیا

 مبانی علوم ریاضی

 سعیده ساکی نیا

 2ریاضی عمومی سه شنبه

 مجتبی مرادی پور

 2ریاضی عمومی

 مجتبی مرادی پور

- - 

 - - - - چهارشنبه

 01-09 01-01 01-01 8-01 ترم چهارم

 - - - - شنبه

 تفسیر موضوعی قرآن - یکشنبه

 نجمیه گراوند

 آنالیز ریاضی

 مرتضی سهرابی

 آنالیز ریاضی

 مرتضی سهرابی

 روش های آماری دوشنبه

 مجتبی مرادی پور

 روش های آماری

 مجتبی مرادی پور

- - 

 مبانی جبر سه شنبه

 هادی امرایی

 مبانی جبر

 هادی امرایی

 ترکیباتمبانی 

 محمدمعین اوالدقباد

 مبانی ترکیبات

 محمدمعین اوالدقباد

 - - - - چهارشنبه

 01-09 01-01 01-01 8-01 ترم ششم

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم - شنبه

 علی سلیمانی
 بهینه سازی خطی

 محمدمعین اوالدقباد

 بهینه سازی خطی

 محمدمعین اوالدقباد

 افزارهای ریاضینرم  یکشنبه

 مجتبی مرادی پور

 نرم افزارهای ریاضی

 مجتبی مرادی پور

 حل عددی معادالت دیفرانسیل

 شهناز امرایی
 حل عددی معادالت دیفرانسیل

 شهناز امرایی

 توپولوژی عمومی دوشنبه

 مرتضی سهرابی

 توپولوژی عمومی

 مرتضی سهرابی

 زبان تخصصی

 محمدمعین اوالدقباد

 زبان تخصصی

 محمدمعین اوالدقباد

 - - - - سه شنبه

 - - - - چهارشنبه

 ترم چهارم ریاضی

 ترم ششم ریاضی

 ترم دوم ریاضی



 

 

 01-09 01-01 01-01 8-01 هشتمترم 

 - - - - شنبه

 - - - - یکشنبه

 و کاربردها نظریه اندازه - - دوشنبه

 مرتضی سهرابی

 و کاربردها نظریه اندازه

 مرتضی سهرابی

 آنالیز عددی سه شنبه

 امراییشهناز 

 آنالیز عددی

 شهناز امرایی

 توپولوژی جبری مقدماتی

 هادی امرایی

 توپولوژی جبری مقدماتی

 هادی امرایی

 مبانی سیستم های دینامیکی چهارشنبه

 سعیده ساکی نیا

 مبانی سیستم های دینامیکی

 سعیده ساکی نیا

 دانش خانواده 

 احمد پیری

 پروژه کارشناسی

 51تا  51

 79-79 دومدر نیمسال  زبان و ادبیات انگلیسیرشته کالسی برنامه 

 

 01-09 01-01 01-01 8-01 ترم دوم

 2گفت و شنود شنبه

 علی ستاری

 2گفت و شنود

 علی ستاری

 2دستور نگارش

 مرادعلی دیربازیان

 2دستور نگارش

 مرادعلی دیربازیان

 تفسیر موضوعی قرآن - یکشنبه

 نجمیه گراوند

 2مفاهیم خواندن و درک

 منصوره امیری

 2خواندن و درک مفاهیم

 منصوره امیری

 فارسی عمومی دوشنبه

 بهمن هوشیاری

 فارسی عمومی

 بهمن هوشیاری

- - 

 - - - - سه شنبه

 - - - - چهارشنبه

 01-09 01-01 01-01 8-01 ترم چهارم

 بیان شفاهی داستان - - شنبه

 منصوره امیری

 5زبان شناسیکلیات 

 علی ستاری

 انقالب اسالمی - یکشنبه

 علی سلیمانی

 ترجمه متون ساده

 عبدالرضا ابدالی

 کاربرد اصطالحات و تعبیرات

 عبدالرضا ابدالی

 (52تا  9) 5زبان دوم  دوشنبه

 حسینی

 5درآمدی بر ادبیات انگلیسی

 جودکی

 فنون و صناعات ادبی

 مرادعلی دیربازیان

 - - - - سه شنبه

 چهارشنبه

 

- - - - 

 ترم هشتم ریاضی

 ترم دوم زبان

 ترم چهارم زبان



 

 

 

 

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

  
 

 01-09 01-01 01-01 8-01 ترم ششم

 - شنبه

 

 

بررسی آثار ترجمه شده 

 5اسالمی

 منصوره امیری

- - 

 - یکشنبه

 

 

- - - 

 اصول و روش تحقیق دوشنبه

 عبدالرضا ابدالی

 

 5ترجمه متون ادبی

 منصوره امیری

 (51تا 53) 3زبان دوم

 حسینی

- 

 روش تدریس زبان انگلیسی - - سه شنبه

 علی ستاری

 روش تدریس زبان انگلیسی

 علی ستاری

 - چهارشنبه

 

 

 2سیری درتاریخ ادبیات -

 پویان رضاپور

 2سیری درتاریخ ادبیات

 پویان رضاپور

 01-09 01-01 01-01 8-01 ترم هشتم

 - شنبه
 

- 
 

 

- - 

 - یکشنبه
 

- 
 

 

- - 

 22رمان قرن دوشنبه

 جودکی

 

 22تا51نمایشنامه قرون

 جودکی

 مکتب های ادبی

 مرادعلی دیربازیان

 شعر انگلیسی

 جودکی

 - - سه شنبه
 

- - 

 ادبیات آمریکا چهارشنبه

 پویان رضاپور

 متون برگزیده نثرادبی

 پویان رضاپور

 

 دانش خانواده و جمعیت

 احمد پیری

 
 پروژه کارشناسی

 

 ترم ششم زبان

 ترم هشتم زبان

 ()واحد آموزش


