
 7931-89 سال تحصیلی اولدر نیمسال ئه شده رشته ریاضیات وکاربردها ادروس ار

 واحد83 – ریاضی اولترم 

شمار درس و  نام درس ردیف
 گروه درس

ساعت  تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان

 12-10 11/12/09   8-10   مرادی پورمجتبی  10-12-120-20 1ریاضیات عمومی 1

 12-10 02/12/09    8-10  محمد قلیچی 10-12-148-20 1فیزیک عمومی  0

 12-10 18/12/09    13-19  قاسم دوستی رودی 10-12-188-20 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 3

 8-12  00/12/09     11-19 محمد قلیچی 10-12-222-20 آز فیزیک عمومی 4

 12-10 03/12/09   13-19   عبدالرضا ابدالی فیلی  02-12-921-13 زبان عمومی 1

 12-10 10/12/09     12-10 فاطمه ملکوتی نیا 02-12-919-10 1تربیت بدنی  2

 12-10 02/12/09     13-11 مجید فتح الهی 02-12-928-10 1اندیشه اسالمی  9
                                                                                                 

 واحد 73 – ریاضیدوم ترم                                                                                

شمار درس و  نام درس ردیف
 گروه درس

ساعت  تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان

 8-12 02/12/09   13-19   یهادی امرائ 10-12-180-20 ریاضی مبانی علوم 1

 8-12 18/12/09   8-10   مرتضی سهرابی 10-12-021-20 معادالت دیفرانسیل 0

 8-12 03/12/09  8-10    محمدمعین اوالدقباد 10-12-124-20 احتمال مبانی  3

 8-12 11/12/09    13-19  مجتبی مرادی پور 10-12-111-20 0ریاضیات عمومی 4

 8-12 02/12/09  13-19    بهمن هوشیاری 02-12-922-13 فارسی عمومی 1
 

 



 واحد 63 – ریاضی پنجمترم 

شمار درس و  نام درس ردیف
 گروه درس

ساعت  تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان

 13-11 03/12/09  13-19    محمدمعین اوالدقباد 11-10-294-20 جبر 1

 8-12 12/12/09  0-10    مجتبی مرادی پور 11-10-023-20 معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 0

 12-10 01/12/09    13-19  مرتضی سهرابی 11-10-903-20 توابع مختلط 3

 8-12 10/12/09   13-19   یشهناز امرائ 11-10-282-20 جبرخطی عددی 4

 12-10  00/12/09   12-10   کوتی نیافاطمه مل 02-12-918-10 0تربیت بدنی  1

 8-12 09/12/09    8-10  رودی قاسم دوستی 11-10-241-20 برنامه سازی پیشرفته 2

 واحد 93+6  ریاضی هفتمترم 

شمار درس و  نام درس ردیف
 گروه درس

ساعت  تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد
یکشن شنبه امتحان

 به
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه

 13-11 04/12/09  13-19    سعیده ساکی نیا 11-10-212-20 بهینه سازی غیر خطی 1

 12-10 03/12/09     8-10 محمدمعین اوالدقباد 11-10-200-20 روش های آماری 0

 12-10 09/12/09 8-10     شهناز امرائی 11-10-012-20 نظریه حلقه و مدول 3

 12-10 19/12/09 13-19     سعیده ساکی نیا 11-10-181-20 مبانی سیستم های دینامیکی 4

 12-10 10/12/09   13-19   محمدمعین اوالدقباد 11-10-118-20 مباحثی درریاضیات وکاربردها 4

 8-12 11/12/09  0-10    مرتضی سهرابی 11-10-031-20 هندسه دیفرانسیل موضعی 1

 8-12 00/12/09   8-10   هادی امرائی 11-10-220-20 توپولوژی جبری مقدماتی 2

 13-11 02/12/09    13-11  احمد پیری گله دار 02-12-994-10 آیین زندگی 9

 13-11  02/12/09     11-18 مرتضی سهرابی  11-10-214-14 پروژه کارشناسی 8

 مجتبی مرادی پور 11-214-10-11

 هادی امرائی 12-214-10-11

 محمدمعین اوالدقباد 19-214-10-11

 
 تشکیل کالسهای درس توپولوژی جبری مقدماتی و مبانی سیستم های دینامیکی در صورت به حد نصاب رسیدن دانشججویان اجارا التحصجیل         *

     اارا التحصیل می گردند مجاز به انتخاب واحد هستند. 3197-98و اقط دانشجویانی که در پایان نیمسال اول  3197-98در نیمسال اول 



 7931-89سال تحصیلی  اولدر نیمسال  زبان و ادبیات انگلیسیئه شده رشته ادروس ار

 واحد 37 – زبان اولترم 

شمار درس و  نام درس ردیف
 گروه درس

ساعت  تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان

 8-12 04/12/09   13-19   علی ستاری 10-11-111-21 1گفت و شنود 1

 8-12 18/12/09   12-10   عبدالرضا ابدالی فیلی 10-11-121-21 فنون یادگیری زبان 0

 8-12 09/12/09    8-10  مرادعلی دیربازیان 10-11-223-21 1دستور و نگارش 3

 رمضان زاده اکرم 10-11-242-21 1خواندن و درک مفاهیم 4

 )اردشیر مکی(
 19-13    12/12/09 10-12 

 12-10 02/12/09     13-11 مجید فتح الهی 02-12-928-10 1اندیشه اسالمی  1

 8-12 10/12/09     12-10 فاطمه ملکوتی نیا 02-12-919-10 1تربیت بدنی  2

 واحد 37 – زبان سومترم                                                                                    

شمار درس و  نام درس ردیف
 گروه درس

ساعت  تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان

 13-11 02/12/09    13-11  علی ستاری 10-11-221-20 انگلیسی آواشناسی 1
 13-11 09/12/09  11-19    علی ستاری 10-11-240-20 خواندن متون مطبوعاتی 3
 رمضان زاده اکرم 10-11-130-20 نگارش پیشرفته 4

 )اردشیر مکی(

 10-12    11/12/09 10-12 

 12-10 10/12/09  12-10    مرادعلی دیربازیان 10-11-144-20 نمونه های شعر ساده 1
 13-11 00/12/09   13-11   عبدالحسین جودکی 10-11-219-20 1درآمدی برادبیات انگلیسی 
 12-10 04/12/09   8-12   عبدالرضا ابدالی فیلی 10-11-142-20 نمونه های نثر ساده 2

 12-10 19/12/09  13-11    مسعود شاه کرمی 10-11-212-20 اصول و روش ترجمه 9
 13-11 02/12/09    8-12  هادی منصوری 02-12-980-13 تفسیر موضوعی قرآن 8
 12-10 00/12/09   12-10   ملکوتی نیافاطمه  02-12-918-10 0تربیت بدنی  0



 واحد 36 – زبان پنجمترم 
شمار درس و  نام درس ردیف

 گروه درس
ساعت  تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان
 13-11 10/12/09  8-12    مرادعلی دیربازیان 10-10-212-20 داستان کوتاه 1

 8-12 03/12/09   11-19   عبدالحسین جودکی 10-10-210-20 0درآمدی بر ادبیات انگلیسی  0

 13-11 01/12/09  13-11    علی ستاری 10-10-100-20 مقاله نویسی 3

 12-10 04/12/09  12-10    مسعود شاه کرمی 10-10-108-20 نامه نگاری انگلیسی 4

 12-10 09/12/09    11-19  علی ستاری 10-10-112-20 0کلیات زبان شناسی  1

 رمضان زاده اکرم 10-10-242-20 1ون ادبی ترجمه مت 2

 )اردشیر مکی(

  11-13   11/12/09 11-13 

 رمضان زاده اکرم 10-10-200-20 1بررسی آثارترجمه شده اسالمی  9

 )اردشیر مکی(

  10-12   19/12/09 11-13 

 13-11 02/12/09    13-11  پیری گله داراحمد  02-12-994-10 یین زندگیآ 8

 واحد 22 – زبان هفتمترم 
شمار درس و گروه  نام درس ردیف

 درس
ساعت  تاریخ امتحان برنامه هفتگی   نام استاد

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان
 

 رمضان زاده اکرم 10-10-203-20 0بررسی آثارترجمه شده اسالمی  1

 )اردشیر مکی(
   10-12  09/12/09 11-13 

 13-11 04/12/09   8-12   عبدالحسین جودکی 10-10-143-20 نمایشنامه کالسیک و رنسانس 0

 12-10 00/12/09   12-10   عبدالحسین جودکی 10-10-292-20 18و10رمان قرن  3

 13-11 11/12/09  11-19    کرمیمسعود شاه 10-10-224-20 آزمون سازی زبان 4

 13-11 10/12/09 13-11     پویان رضاپور  10-10-211-20 ادبیات معاصر 1

 12-10 02/12/09 12-10     پویان رضاپور 10-10-212-20 ادبیات جهان 2

 8-12 19/12/09 8-12     پویان رضاپور 10-10-298-20 رویکردهای نقد ادبی 9

 12-10 18/12/09 11-19     پویان رضاپور 10-10-203-20 شعر انگلیسی 8

 13-11 03/12/09  13-11    مرادعلی دیربازیان 10-10-101-20 مکتب های ادبی 0

 8-12 01/12/09  19-10    عبدالحسین جودکی 10-10-231-20 پروژه کارشناسی 12
 پویان رضاپور 23-231-10-10

 مرادعلی دیربازیان 24-231-10-10

 12-10 02/12/09 19-10     علی سلیمانی 02-12-992-10 اسالمی انقالب 11



 

عزیز می رساند با توجه به ابالغیه مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی آموزش عالی و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه لرستان مبنی به اطالع کلیه دانشجویان 

اختیواری موی باشوند و    -واحد درسی که جزء دروس عموومی  2بر ارائه دروس آشنایی با دفاع مقدس و مهارت های زندگی دانشجویی هر کدام به ارزش 

 .می توانند با رعایت نمودن سقف واحدها این دروس را اخذ نمایند. الزم به ذکر است این دروس صرفا جهت معدل دانشجو موثرمی باشند دانشجویان عزیز

 

 قابل توجه کلیه دانشجویان    

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

  .و عواقب عدم اخذ دروس تعریف شده بعهده خود دانشجو می باشد *ضمناً دانشجویان هر ورودی ملزم به اخذ دروس تعریف شده ترم تحصیلی خود می باشند

 

شمار درس و  نام درس ردیف
 گروه درس

ساعت  تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان

 با دفاع مقدسآشنایی  1
 

 13-11 09/12/09     11-19 نا مشخص 10-982-12-02

 مهارت های زندگی دانشجویی 0
 

 13-11 09/12/09     13-11 نا مشخص 10-292-12-02

  
 

         

 )واحد آموزش مرکز آموزش عالی کوهدشت(

-98بگیرند، زیرا این دو درس در نیمسال دوم  0397-98بایستی دروس مکتب های ادبی و شعر انگلیسی را در نیمسال اول  7*الزم به ذکر است تمام دانشجویان ترم 

 ارائه نمی شوند. 0397


