برنامه درسی ترم تابستانی سال 1400

ساعت

14-19

8-13

روز
شنبه

انقالب اسالمی دکتر حسین احمدی (زن) گروه1
فیزیک عمومی  1گروه  1دکتر رضایی اکبریه
فیزیک عمومی  2گروه  1دکتر بهروز رضایی
ریاضی عمومی  1گروه  1دکتر عیوضلو
ریاضی عمومی  2گروه  1دکتر موسوی
معادالت دیفرانسیل گروه  1دکتر ایواز

اندیشه اسالمی  1گروه 20دکتر صمد بهروز (مرد)
اندیشه اسالمی  2دکترمرتضی قربانی (مرد) گروه10
تاریخ امامت و تاریخ اسالم دکترمحمدرضا مهدوی گروه ( 1مرد)
مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی دکتر فرجی
شیمی عمومی  2دکتر علیپور
فیزیک عمومی  1گروه  – 2دکتر اسفندیاری
فیزیک عمومی  2گروه  – 2دکتر صحرایی

یکشنبه

اندیشه اسالمی  1دکتر صمد بهروز (زن) گروه 1
اندیشه اسالمی  1دکتر محمد مهدوی (مرد) گروه 10
انقالب اسالمی دکتر حسین احمدی (مرد)گروه 10
ریاضی عمومی  1گروه  – 1دکتر عیوضلو
ریاضی عمومی  2گروه  1دکتر موسوی
معادالت دیفرانسیل گروه  1دکتر ایواز
فارسی گروه  – 2دکتر رنجبر
زبان انگلیسی گروه  – 2دکتر نورداد

مبانی آمار و احتمال – دکتر جباری
تاریخ امامت و تاریخ اسالم دکتر محمدرضا مهدوی گروه (2مرد)
تاریخ امامت و تاریخ اسالم دکتر مهری بسناس گروه ( 10زن)
دانش خانواده خانم دکتر زکی (زن) گروه 1

دوشنبه

اندیشه اسالمی  1دکترمحمد مهدوی (زن) گروه 2
اندیشه اسالمی  2عمران عباسپور (زن) گروه 1
انقالب اسالمی دکترحسین علیا نسب (مرد) گروه20
ریاضی عمومی  1گروه  2دکتر جواد وکیلی
ریاضی عمومی  2گروه  2دکتر رضا احمدی
معادالت دیفرانسیل گروه  2دکتر وجیهه وفایی
محاسبات عددی – دکتر عزیزه جباری

شیمی عمومی  1دکتر مختارپور
فارسی  2گروه 2دکتر رنجبر
زبان انگلیسی گروه 2دکتر نورداد
دانش خانواده خانم دکترزکی (زن) گروه 3

سه شنبه

اندیشه اسالمی  2دکتر عمران عباسپور (مرد) گروه 20
اندیشه اسالمی  2دکتر محمد مهدوی (زن) گروه 2
انقالب اسالمی دکتر حسین علیا نسب (زن) گروه 2
فیزیک عمومی  1گروه  – 2دکتر اسفندیاری
فیزیک عمومی  2گروه  – 2دکتر صحرایی
شیمی عمومی  – 2دکتر علیپور
فارسی گروه  1دکتر رسمی
زبان انگلیسی گروه  1دکتر نورداد

تاریخ امامت و تاریخ اسالم دکتر مهری بسناس گروه (46زن)
دانش خانواده دکتر مهدی پروین زاده (مرد) گروه 4
ریاضی عمومی  1گروه  2دکتر وکیلی
ریاضی عمومی  2گروه – 2دکتر رضا احمدی
معادالت دیفرانسیل گروه  – 2دکتر وجیهه وفایی

شیمی عمومی  – 1دکتر مختارپور
مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی دکتر فرجی
مبانی آمار و احتمال – دکتر جباری

دانش خانواده دکتر مهدی پروین زاده (مرد) گروه 2
فیزیک عمومی  1گروه  – 1دکتر رضایی اکبریه
فیزیک عمومی  2گروه  – 1دکتر بهروز رضایی
فارسی گروه  1دکتر رسمی
زبان انگلیسی گروه  1دکتر نورداد

چهارشنبه

دانشجویان عزیز لطفا به موارد ذیل دقت فرمایید -1:کد گروه بعضی از دروس تغییر کرده است ،لطفا به کد جدید در انتخاب واحد توجه فرمایید -2.دانشجویان کارشناسی که  98واحد تا انتهای نیمسال  992گذرانده اند حق انتخاب دو درس از دروس معارف
اسالمی را دارند .سایر دانشجویان حداکثر باید یک درس از دروس معارف اسالمی انتخاب نمایند .مسئولیت عدم رعایت بعهده دانشجو خواهد بود.

