
 8991-99 سال تحصیلی اولدر نیمسال رشته ریاضیات وکاربردها  برنامه امتحانات

  ریاضی اولترم 

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

 9-12 00/12/19  نعمت اله نجفی 11-12-121-20 1ریاضیات عمومی 1

 9-12 01/12/19 حسین طوالبی نژاد 11-12-149-20 1فیزیک عمومی  0

 9-12 04/12/19 قاسم دوستی رودی 11-12-199-20 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 3

 9-12 21/11/19 عبدالرضا ابدالی فیلی  12-12-161-33 زبان عمومی 4

 9-12 06/12/19 مجید فتح الهی 12-12-169-33 1اندیشه اسالمی  3
                                                                                                 

 ریاضی سومترم 

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

 12-10 04/12/19 مرتضی سهرابی 11-12-114-20 3ریاضیات عمومی 1

 12-10 09/12/19 دمحممعین اوالدقباد 11-12-234-20 1احتمال 0

 12-10 21/11/19 شهناز امرائی 11-12-112-20 مبانی ماتریس ها و جبر خطی 3

 12-10 01/12/19 مرتضی سهرابی 11-12-162-20 مبانی انالیز ریاضی 4

 12-10 06/12/19 مجید فتح الهی 12-12-161-33 0اندیشه اسالمی 3

 12-10 20/11/19 علی سلیمانی 12-12-116-33 ایران انقالب اسالمی 6
 

 



  ریاضی چهارمترم 

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

 13-13 01/12/19 مرتضی سهرابی 11-12-219-20 آنالیز ریاضی 1

 9-12 03/12/19 دمحم معین اوالدقباد 11-12-160-20 مبانی آنالیز عددی 0

 13-13 20/11/19 هادی امرائی 11-12-211-20 روش های آماری 3

 12-10 03/12/19 هادی امرائی 11-12-114-20 مبانی جبر 4

 12-10 32/12/19 دمحم معین اوالدقباد 11-12-112-20 مبانی ترکیبات 3

 12-10 06/12/19 هادی منصوری 12-12-190-33 تفسیر موضوعی قرآن 6

   ریاضی هفتمترم 

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

 13-13 09/12/19 دمحممعین اوالدقباد 11-10-139-20 مباحثی در ریاضیات و کاربردها 1

 12-10 00/12/19 شهناز امرائی 11-10-204-20 آنالیز عددی 0

 13-13 04/12/19 قاسم دوستی رودی 11-10-109-20 ساختمان داده ها و الگوریتم 3

 13-13 20/11/19 سعیده ساکی نیا 11-10-023-20 معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 4

 9-12 32/12/19 سعیده ساکی نیا 11-10-232-20 بهینه سازی غیرخطی 3

 9-12 23/11/19 هادی منصوری طرهان 12-12-114-33 آیین زندگی 6

 9-12 06/12/19 احمد پیری گله دار 12-12-194-33 خانوادهدانش  1

 

 

 



 8991-99سال تحصیلی  اولدر نیمسال  زبان و ادبیات انگلیسیرشته  برنامه امتحانات

  زبان اولترم 

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

 9-12 09/12/19 ستاریعلی  11-11-113-20 1گفت و شنود 1

 9-12 21/11/19 عبدالرضا ابدالی فیلی 11-11-121-20 فنون یادگیری زبان 0

 9-12 04/12/19 مرادعلی دیربازیان 11-11-263-20 1دستور و نگارش 3

 9-12 01/12/19 اکرم رمضان زاده 11-11-246-20 1خواندن و درک مفاهیم 4

 9-12 06/12/19 فتح الهیمجید  12-12-169-33 1اندیشه اسالمی  3

 زبان سومترم 

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

 9-12 03/12/19 علی ستاری 11-11-223-20 آواشناسی انگلیسی 1
 12-10 01/12/19 علی ستاری 11-11-241-20 خواندن متون مطبوعاتی 0
 12-10 01/12/19 رمضان زاده اکرم 11-11-131-20 نگارش پیشرفته 3

 12-10 03/12/19 مرادعلی دیربازیان 11-11-144-20 نمونه های شعر ساده 4
 12-10 09/12/19 مهدی امیری 11-11-231-20 1درآمدی برادبیات انگلیسی 3
 12-10 04/12/19 عبدالرضا ابدالی فیلی 11-11-146-20 نمونه های نثر ساده 6

 12-10 32/12/19 مهدی امیری 11-11-216-20 اصول و روش ترجمه 1
 12-10 06/12/19 مجید فتح الهی 12-12-161-33 0اندیشه اسالمی  9
 20/11/19 غالمحسین حسینی 11-11-290-20 1زبان دوم  1
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 زبان پنجمترم 
 امتحانساعت  تاریخ امتحان نام استاد شمار درس و گروه درس نام درس ردیف

 12-10 03/12/19 مرادعلی دیربازیان 11-11-236-20 داستان کوتاه 1

 13-13 01/12/19 عبدالحسین جودکی 11-11-299-20 1سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 0

 12-10 03/12/19 اکرم رمضان زاده 11-11-100-20 مقاله نویسی 3

 12-10 21/11/19 رمضان زاده اکرم 11-11-109-20 نامه نگاری انگلیسی 4

 12-10 01/12/19 علی ستاری 11-11-112-20 0کلیات زبان شناسی  3

 13-13 09/12/19 غالمحسین حسینی 11-11-293-20 0زبان دوم 6

 9-12 23/11/19 هادی منصوری طرهان 12-12-114-33 آیین زندگی 1

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

 9-12 01/12/19 پویان رضاپور 10-10-203-20 0بررسی آثارترجمه شده اسالمی  1

 12-10 00/12/19 پویان رضاپور 10-10-143-20 نمایشنامه کالسیک و رنسانس 0

 9-12 03/12/19 پویان رضاپور 10-10-212-20 11و19رمان قرن  3

 9-12 03/12/19 اکرم رمضان زاده 10-10-224-20 آزمون سازی زبان 4

 9-12 32/12/19 پویان رضاپور  10-10-221-20 ادبیات آمریکا 3

 9-12 09/12/19 مهدی امیری 10-10-213-20 اساطیر یونان و روم 6

 9-12 20/11/19 مهدی امیری 10-10-111-20 متون برگزیده نثر ادبی 1

 9-12 23/11/19 مرادعلی دیربازیان 10-10-213-20 شعر انگلیسی 9

 9-12 01/12/19 عبدالحسین جودکی 10-10-291-20 0سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1
 
 
 

 

 


