
 

 

         

 

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

 12-12 11/20/1011 مجتبی مرادی پور 11-12-111-22 2عمومی اتریاضی 1

 12-12 22/20/1011 مرتضی سهرابی 11-12-221-22 معادالت دیفرانسیل 2

 12-12 21/20/1011 محمدمعین اوالدقباد 11-12-161-22 مبانی احتمال 0

 12-12 22/20/1011 هادی امرائی 11-12-112-22 مبانی علوم ریاضی 1

 12-12 02/20/1011 بهمن هوشیاری  12-12-062-20 عمومیفارسی  2

 

 دانشگاه لرستان

 مرکز آموزش عالی کوهدشت

 1397-98سال تحصیلی  دوم برای دانشجویان در نیمسال ریاضیات وکاربردها برنامه امتحانی گروه آموزشی
 

 ریاضی دوم رمت



 

                                                  

 

 

                                                         

 ردیف
 
 

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

 1-12 22/20/1011 شهناز امرائی 11-12-112-22 جبرخطی ها ومبانی ماتریس 1

 11-16 11/20/1011 مرتضی سهرابی 11-12-162-22 مبانی آنالیز ریاضی 2

 1-12 21/20/1011 محمدمعین اوالدقباد 11-12-201-22 1احتمال 0

 11-16 22/20/1011 مجتبی مرادی پور 11-12-111-22 0ریاضیات عمومی 1

 11-16 02/20/1011 علی سلیمانی 12-12-012-20 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2

 

 ریاضی سومرم ت



 

 

 ردیف

 

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

 1-12 21/20/1011 نیا سعیده ساکی 11-12-211-22 حل عددی معادالت دیفرانسیل 1

 12-12 11/20/1011 مرتضی سهرابی 11-12-202-22 توپولوژی عمومی 2

 12-12 21/20/1011 مجتبی مرادی پور 11-12-212-22 نرم افزارهای ریاضی 0

 12-12 26/20/1011 محمدمعین اوالدقباد 11-12-210-22 بهینه سازی خطی 1

 1-12 22/20/1011 هادی امرائی 11-12-201-22 هندسه دیفرانسیل موضعی 2

 11-16 02/20/1011 علی سلیمانی 12-12-012-20 تاریخ تحلیلی صدراسالم 6

 

 

 ریاضی ششمرم ت



 

 

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

 1-12 26/20/1011 سعیده ساکی نیا 11-12-111-22 مبانی سیستم های دینامیکی 1

 1-12 11/20/1011 هادی امرائی 11-12-261-22 توپولوژی جبری مقدماتی 2

 1-12 22/20/1011 محمدمعین اوالدقباد 11-12-212-22 نظریه اندازه و کاربردها 0

 11-16   21/20/1011 شهناز امرائی 11-12-221-22 آنالیزعددی 1

 12-12 02/20/1011 مجید فتح الهی 12-12-061-20 2اندیشه اسالمی  2

 11-16 21/20/1011 احمد پیری گله دار 12-12-011-20 دانش خانواده 6

 12-12 21/20/1011 هادی امرائی)محمدمعین اوالدقباد( 11-12-162-22 مبانی آنالیز عددی 0

 

 ریاضی هشتمرم ت



 

 

 

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

 1-12 20/20/1011 علی ستاری 11-11-111-22 2گفت و شنود 1

 1-12 22/20/1011 مرادعلی دیربازیان 11-11-261-22 2دستور و نگارش 0

 1-12 11/20/1011 رستمیاکرم رمضان زاده  11-11-221-22 2خواندن و درک مفاهیم 1

 12-12 02/20/1011 بهمن هوشیاری 12-12-062-20 فارسی عمومی 2

 11-16 21/20/1011 هادی منصوری 12-12-012-20 تفسیر موضوعی قرآن 6

 

 دانشگاه لرستان

 مرکز آموزش عالی کوهدشت

 1397-98سال تحصیلی  دومبرای دانشجویان درنیمسال  زبان و ادبیات انگلیسی برنامه امتحانی گروه آموزشی
 

 زبان دومرم ت



 

 

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

 12-12 11/20/1011 عبدالرضا ابدالی فیلی 11-11-211-22 ترجمه متون ساده 1

 11-16 22/20/1011 عبدالرضا ابدالی فیلی 11-11-122-22 کاربرد اصطالحات و تعبیرات زبان در ترجمه 0

 12-12 11/20/1011 مرادعلی دیربازیان 11-11-221-22 2درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1

 12-12 21/20/1011 مرادعلی دیربازیان 11-11-211-22 فنون و صناعات ادبی 2

 12-12 22/20/1011 رستمیاکرم رمضان زاده  11-11-202-22 بیان شفاهی داستان 6

 12-12 22/20/1011 سعید پسندیده 11-11-212-22 1زبان دوم  7

 11-16 02/20/1011 سلیمانیعلی  12-12-012-20 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 8

 12-12 20/20/1011 علی ستاری 11-11-121-22 1کلیات زبان شناسی  9

 

 زبان چهارمرم ت



 

 

 

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

 12-12 21/20/1011 رستمی اکرم رمضان زاده 12-12-211-22 اصول و روش تحقیق 1

 1-12 22/20/1011 سعید پسندیده 12-12-210-22 2زبان دوم  2

 12-12 26/20/1011 عبدالحسین جودکی 12-12-211-22 1سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی  0

 1-12   11/20/1011  رستمی رمضان زاده اکرم 12-12-200-22 روش تدریس 1

 1-12 02/20/1011 علی سلیمانی 12-12-006-20 انقالب اسالمی 2

 11-16 21/20/1011 احمد پیری گله دار 12-12-011-20 دانش خانواده 6

 

 

 زبان ششمرم ت



 

 

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

 1-12 22/20/1011  عبدالحسین جودکی 12-12-261-22 22رمان قرن 1

 1-12 21/20/1011 عبدالحسین جودکی 12-12-112-22 10-22نمایشنامه قرون  2

 12-12 02/20/1011 مجید فتح الهی 12-12-061-20 2اندیشه اسالمی 0

 

 

 زبان هشتمرم ت

 (واحد آموزش)


