
 9911-044دروس ارائه شده رشته ریاضیات وکاربردها در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 واحد91 – دوم ریاضیترم           

شمار درس و  نام درس ردیف

 گروه درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 1-12 21/21/122    11-11  مرتضی سهرابی چگنی 11-12-021-20 معادالت دیفرانسیل 1

 1-12 11/21/122    1-10  یهادی امرای 11-12-110-20 مبانی علوم ریاضی 0

 1-12 11/21/122     11-11 محمدمعین اوالدقباد 11-12-161-20 مبانی احتمال 1

 1-12 26/21/122   11-11   اله نجفینعمت 11-12-111-20 0ریاضیات عمومی  1

 1-12 12/21/122  1-10    بهمن هوشیاری  12-12-162-11 فارسی عمومی 1
                                                                                                 

 واحد 91 –ترم چهارم ریاضی                                                                                          

 

شمار درس و  نام درس ردیف

 گروه درس
 امتحانساعت  تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 12-10 11/21/122   11-02   یشهناز امرای 11-12-112-20 مبانی ترکیبات 1

 12-10 21/21/122  11-11    محمدمعین اوالدقباد 11-12-160-20 نالیز عددیمبانی آ 0

 12-10 12/21/122  1-10    یشهناز امرای 11-12-211-20 روشهای آماری 1

 12-10 16/21/122    11-11  یهادی امرای 11-12-111-20 مبانی جبر 1

 12-10 10/21/122    1-10  چگنی مرتضی سهرابی 11-12-211-20 آنالیز ریاضی 1

 1-12 11/21/122     12-10 طرهان هادی منصوری 12-12-110-11 تفسیر موضوعی قرآن 6



 واحد 91 –ترم ششم ریاضی 

شمار درس و  نام درس ردیف

 گروه درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 1-12 21/21/122   11-11   معین اوالدقبادمحمد 11-12-100-20 زبان تخصصی 1

 1-12 26/21/122  11-11    یشهناز امرای 11-12-211-20 بهینه سازی خطی 0

 1-12 11/21/122 11-11     اله نجفینعمت 11-12-211-20 حل عددی معادالت دیفرانسیل 1

 1-12 21/21/122 11-02     قاسم دوستی رودی 11-12-101-20 الگوریتمساختمان داده ها و  1

 11-11 11/21/122 1-12     علی سلیمانی 12-12-112-11 اسالمتاریخ تحلیلی صدر 1

 1-12 11/21/122    11-11  معین اوالدقبادمحمد 11-12-012-20 نرم افزارهای ریاضی 6

 واحد 04  -ترم هشتم ریاضی 

 

 

 

شمار درس و  نام درس ردیف

 گروه درس

ساعت  تاریخ امتحان برنامه هفتگی استادنام 

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان

 12-10 10/21/122  1-10    چگنی مرتضی سهرابی 11-12-261-20 جبری مقدماتی توپولوژی 1

 12-10 21/21/122  11-11    چگنی مرتضی سهرابی 11-12-111-20 مباحثی در ریاضیات و کاربردها 0

 12-10 21/21/122   11-11   یشهناز امرای 11-12-016-20 نظریه حلقه و مدول 1

 1-12 11/21/122    11-11  معین اوالدقبادمحمد 11-12-012-20 نرم افزارهای ریاضی 1

 12-10 21/21/122    11-02  یهادی امرای 11-12-212-20 خطیغیر بهینه سازی  1

 11-11 12/21/122     16-11 احمد پیری گله دار 12-12-111-11 دانش خانواده 6

 

1 

 

 پروژه کارشناسی

       ی(هادی امرای)پیشخوان در درخواست 11-211-12-11

11/21/122 

 

 (چگنی مرتضی سهرابی)پیشخوان در درخواست 16-211-12-11 11-11

  



 9911-044سال تحصیلی  دومدروس ارائه شده رشته زبان و ادبیات انگلیسی در نیمسال 

 واحد 91 –دوم زبان ترم 

شمار درس و  نام درس ردیف

 گروه درس

ساعت  تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان

 1-12 11/21/122   11-11   ستاریعلی  11-11-111-20 0گفت و شنود 1

 1-12 12/21/122  1-10    بهمن هوشیاری 12-12-162-11 فارسی عمومی 0

 1-12 21/21/122    1-10  مرادعلی دیربازیان 11-11-261-20 0دستور و نگارش 1

 1-12 26/21/122    11-11  رستمی رمضان زاده اکرم 11-11-211-20 0خواندن و درک مفاهیم 1

 1-12 11/21/122     12-10 هادی منصوری 12-12-110-11 تفسیر موضوعی قران 1

 واحد 04 –زبان  چهارمترم                                                                                    

 

شمار درس و  نام درس ردیف

 گروه درس

ساعت  تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد

 چهارشنبه  سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان

 12-10 16/21/122  1-12    مرادعلی دیربازیان 11-11-211-20 فنون و صناعات ادبی 1
 12-10 10/21/122   1-12   عبدالحسین جودکی 11-11-211-20 0درآمدی بر ادبیات انگلیسی  1
 12-10 11/21/122  11-16    مرادعلی دیربازیان 11-11-216-20 داستان کوتاه 1
 12-10 21/21/122    12-10  رستمی رمضان زاده اکرم 11-11-212-20 بیان شفاهی داستان 1

 12-10 11/21/122    1-12  رستمی رمضان زاده اکرم 11-11-100-20 مقاله نویسی 6

 12-10 11/21/122   16-11   عبدالرضا ابدالی فیلی 11-11-120-20 کاربرد اصطالحات و تعبیرات زبان در ترجمه 1

 12-10 26/21/122   11-16   عبدالرضا ابدالی فیلی 11-11-211-20 ترجمه متون ساده 1
 12-10 21/21/122  16-11    علی ستاری 11-11-121-11 1کلیات زبان شناسی  1

 12-10 12/21/122    11-16  علی ستاری 11-11-101-11 نامه نگاری انگلیسی 12

 11-11 11/21/122 1-12     علی سلیمانی 12-12-112-11 اسالمتاریخ تحلیلی صدر 11



 واحد 04 –ترم ششم زبان 
شمار درس و  نام درس ردیف

 گروه درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 1-12 16/21/122     11-11 رستمی اکرم رمضان زاده 11-11-211-20 روش تدریس زبان انگلیسی 1

 1-12 21/21/122    11-16  عبدالرضا ابدالی فیلی 11-11-212-20 ترجمه متون ادبی  0

 1-12 10/21/122    1-10  پویان رضاپور 11-11-211-20 0سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی  1

 1-12 21/21/122    16-11  علی ستاری 11-11-200-20 1بررسی آثار ترجمه شده اسالمی  1

 12-10 11/21/122   11-16   عبدالحسین جودکی 11-11-261-20 02رمان قرن  1

 12-10 11/21/122  11-16    مهدی امیری 11-11-110-20 11-02نمایشنامه قرون  6

 12-10 21/21/122  12-10    مرادعلی دیربازیان 11-11-211-20 شعر انگلیسی 1

 1-12 12/21/122 11-02     علی سلیمانی 12-12-116-11 انقالب اسالمی ایران 1

 واحد 91 –ترم هشتم زبان 
شمار درس و گروه  نام درس ردیف

 درس
 ساعت امتحان تاریخ امتحان برنامه هفتگی   نام استاد

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 

 12-10 10/21/122  16-11    مهدی امیری 11-11-101-20 ادبی مکتب های 1

 12-10 21/21/122    11-02  پویان رضاپور 11-11-211-20 رویکردهای نقد ادبی 0

 12-10 11/21/122   11-16   عبدالحسین جودکی 11-11-261-20 02رمان قرن  1

 12-10 11/21/122  11-16    مهدی امیری 11-11-110-20 11-02نمایشنامه قرون  1

 12-10 26/21/122  1-12    عبدالحسین جودکی 11-11-221-20 آمریکاادبیات  1

 12-10 21/21/122   16-11   عبدالحسین جودکی 11-11-212-20 ادبیات جهان 6

 12-10 21/21/122    16-11  پویان رضاپور 11-11-221-20 آزمون سازی زبان 1

 12-10 21/21/122  12-10    مرادعلی دیربازیان 11-11-211-20 شعر انگلیسی 1

1 

 

 11-11 11/21/122 11-11     (ستاریدکتر )پیشخوان در درخواست 11-11-211-11 ه کارشناسیپروژ

 (رمضان زادهدکتر )پیشخوان در رخواستد 11-211-11-11

        (دکتر رضاپور)پیشخوان در درخواست 16-211-11-11  

        (دکتر جودکی)پیشخوان در درخواست 11-211-11-11  

           



 

 

شمار درس و  نام درس ردیف

 گروه درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 11-11 11/21/122 1-12     علی سلیمانی 12-12-112-11 اسالمتاریخ تحلیلی صدر 1

 1-12 11/21/122     12-10 هادی منصوری 12-12-110-11 تفسیر موضوعی قرآن 0

 1-12 11/21/122  11-02    هادی منصوری 12-12-110-11 تفسیر موضوعی قرآن 

 1-12 11/21/122     12-10 مجید فتح الهی 12-12-161-11 0اندیشه اسالمی 1

 16-11 احمد پیری گله دار 12-12-111-11 دانش خانواده و جمعیت 1
 

    12/21/122 11-11 

 11-11 12/21/122 12-10     احمد پیری گله دار 12-12-111-11 دانش خانواده و جمعیت 

 1-12 12/21/122 11-02     علی سلیمانی 12-12-116-11 انقالب اسالمی ایران 1

 1-12 12/21/122 12-10     علی سلیمانی 12-12-116-11 انقالب اسالمی ایران 

 11-11 11/21/122     1-12 فرزانه کوشکی 12-12-111-11 0تربیت بدنی 6

 11-11 11/21/122     12-10 فرزانه کوشکی 12-12-111-11 0تربیت بدنی 

 1-12 12/21/122     11-16 احمد پیری گله دار 12-12-111-11 آیین زندگی 1
 

 ابل توجه کلیه دانشجویانق

 .نفر( نرسد حذف خواهد شد و در آن مورد تصمیم گیری بعمل می آید 01*دروسی که تعداد دانشجویان ثبت نامی آن به حد نصاب )

                                                              *ضمممم مماش دانشمممجویممان هر ورودی ملدم بممه اخممذ دروم تعریل شممممده ترم تحصمممیلی خود می بمماشممم ممد و عواهمم  عممدم اخممذ دروم تعریل شممممده بع ممده 

  خود دانشجو می باشد.

 

 دروس عمومی    


