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

 واحد37 – ریاضی دوم ترم

شمار درس و  نام درس ردیف
 گروه درس

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

 12-12 11/21/1111     11-11 مرادی پورمجتبی  11-12-111-22 2ریاضی عمومی 1

 12-12 22/21/1111    1-12  مرتضی سهرابی 11-12-221-22 معادالت دیفرانسیل 2

 12-12 21/21/1111    11-16  دمحممعین اوالدقباد 11-12-161-22 مبانی احتمال 1

 12-12 22/21/1111   11-16   هادی امرائی 11-12-112-22 مبانی علوم ریاضی 1

 12-12 12/21/1111     1-12 بهمن هوشیاری  12-12-162-21 فارسی عمومی 2
                                                                                                 

 واحد 53 – ریاضی سومترم                                                                                

شمار درس و  نام درس ردیف
 گروه درس

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

 1-12 22/21/1111     1-11 شهناز امرائی 11-12-112-22 ها وجبرخطیمبانی ماتریس 1

 11-16 11/21/1111     11-16 مرتضی سهرابی 11-12-162-22 مبانی آنالیز ریاضی 2

 1-12 21/21/1111   11-16   دمحممعین اوالدقباد 11-12-211-22 1احتمال 1

 11-16 22/21/1111    1-12  مجتبی مرادی پور 11-12-111-22 1ریاضیات عمومی 1

 11-16 12/21/1111    11-12  علی سلیمانی 12-12-112-21 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2
 

 

 

 



 واحد 73 – ریاضی ششمترم 

شمار درس و  نام درس ردیف
 گروه درس

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

 1-12 21/21/1111    1-11  سعیده ساکی نیا 11-12-211-22 حل عددی معادالت دیفرانسیل 1

 12-12 11/21/1111   11-16   مرتضی سهرابی 11-12-212-22 عمومیتوپولوژی  2

 12-12 21/21/1111    12-11  مجتبی مرادی پور 11-12-212-22 نرم افزارهای ریاضی 1

 12-12 26/21/1111  11-16    دمحممعین اوالدقباد 11-12-211-22 بهینه سازی خطی 1

 12-12 21/21/1111 11-16     امرائی هادی 11-12-211-22 هندسه دیفرانسیل موضعی 2

 11-16 12/21/1111    11-12  علی سلیمانی 12-12-112-21 تاریخ تحلیلی صدراسالم 6

 واحد38  ریاضی تمشهترم 

شمار درس و  نام درس ردیف
 گروه درس

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

 1-12 26/21/1111   11-16   سعیده ساکی نیا 11-12-111-22 مبانی سیستم های دینامیکی 1

 1-12 11/21/1111   1-11   هادی امرائی 11-12-261-22 توپولوژی جبری مقدماتی 2

 1-12 22/21/1111 1-11     دمحممعین اوالدقباد 11-12-212-22 نظریه اندازه و کاربردها 1

 11-16 21/21/1111  1-11    شهناز امرائی 11-12-221-22 عددیآنالیز 1

 12-12 12/21/1111    12-11  مجید فتح الهی 12-12-161-21 2اندیشه اسالمی  2

 11-16 21/21/1111  11-12    احمد پیری گله دار 12-12-111-21 دانش خانواده 6

1  
 پروژه کارشناسی

 11-16 12/21/1111  11-22    پورمجتبی مرادی  11-221-12-11

 مرتضی سهرابی 12-221-12-11

 هادی امرائی 16-221-12-11

 

 



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

 واحد 37 – زبان دومترم 

شمار درس و  نام درس ردیف
 گروه درس

ساعت  تاریخ امتحان هفتگیبرنامه  نام استاد
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان

 1-12 21/21/1111   11-11   علی ستاری 11-11-111-22 2گفت و شنود 1

 1-12 21/21/1111     11-11 مرادعلی دیربازیان 11-11-261-22 2دستور و نگارش 1

 1-12 11/21/1111    1-12  رستمی رمضان زادهاکرم  11-11-221-22 2خواندن و درک مفاهیم 1

 12-12 12/21/1111     1-12 بهمن هوشیاری 12-12-162-21 فارسی عمومی 2

 1-12 21/21/1111    11-12  هادی منصوری 12-12-112-21 تفسیر موضوعی قرآن 6

 واحد 73 – زبان چهارمترم                                                                                    

شمار درس و  نام درس ردیف
 گروه درس

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

 12-12 21/21/1111     11-12 عبدالرضا ابدالی فیلی 11-11-211-22 ترجمه متون ساده 1
 1-12 22/21/1111     12-11 عبدالرضا ابدالی فیلی 11-11-122-22 کاربرد اصطالحات و تعبیرات زبان در ترجمه 1
 12-12 11/21/1111    1-12  مرادعلی دیربازیان 11-11-221-22 2درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1
 12-12 21/21/1111    12-12  مرادعلی دیربازیان 11-11-211-22 فنون و صناعات ادبی 2

 12-12 22/21/1111     12-12  حجت گراوند 11-11-212-22 بیان شفاهی داستان 
 12-12 22/21/1111   11-16   سعید پسندیده 11-11-212-22 1زبان دوم  6

 11-16 12/21/1111    11-12  علی سلیمانی 12-12-112-21 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 1
 12-12 21/21/1111    12-11  علی ستاری 11-11-121-22 1شناسی کلیات زبان  1

 

 



 واحد 73 – زبان ششمترم 
شمار درس و  نام درس ردیف

 گروه درس
ساعت  تاریخ امتحان برنامه هفتگی نام استاد

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان
 12-12 21/21/1111    11-12  اکرم رمضان زاده 12-12-211-22 اصول و روش تحقیق 1

 11-16 22/21/1111   1-12   سعید پسندیده 12-12-211-22 2زبان دوم  2

 12-12 26/21/1111   11-11   عبدالحسین جودکی 12-12-211-22 1سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی  1

 1-12 11/21/1111  1-12     رمضان زاده اکرم 12-12-211-22 روش تدریس 1

 1-12 12/21/1111    12-11  علی سلیمانی 12-12-116-21 انقالب اسالمی 2

 11-16 21/21/1111  11-12    احمد پیری گله دار 12-12-111-21 دانش خانواده 6

 واحد 8 – زبان هشتمترم  
شمار درس و گروه  نام درس ردیف

 درس
ساعت  تاریخ امتحان برنامه هفتگی   نام استاد

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان
 

 1-12 22/21/1111   1-12    عبدالحسین جودکی 12-12-261-22 22رمان قرن 1

 1-12 21/21/1111   12-12   عبدالحسین جودکی 12-12-112-22 11-22نمایشنامه قرون  2

 12-12 12/21/1111    12-11  مجید فتح الهی 12-12-161-21 2اندیشه اسالمی 1

12  
 پروژه کارشناسی

 11-16 21/21/1111   11-11   عبدالحسین جودکی 22-211-12-12
 علی ستاری 21-211-12-12

 اکرم رمضان زاده 21-211-12-12

 مرادعلی دیربازیان 22-211-12-12

 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

 

 )واحد آموزش مرکز آموزش عالی کوهدشت(


