
 دانشگاه ایالم

 اداره کل آهوزغ

 دانشکذه علوم پایه

 1401ظال دوره کارشناظی    نیوعال : دوم ظال تحصیلی  1401  برناهه درظی و اهتحانی دانشجویاى رشته : ریا ضیات و کاربردها ورودی

 کذ درض عنواى درض ردیف
تعذاد 

 واحذ
 گروه

شوار

ه 

کال

 ض

 نام اظتاد

 برناهه اهتحانی هفتهظاعات تشکیل کالض در ایام 

 ظاعت تاریخ چهارشنبه ظه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 10-12 27/3/1402   14-15 8-10  دکتر ظهاهی   3 1713172 2ریاضی عووهی 1

 14-16 3/4/1402   8-9  8-10 زهرا جعفریانی   3 1713006 هبانی علوم ریاضی 2

 14-16 31/3/1402   14-16 *16-17  دکتر فریذونی   3 1713046 تاریخ ریاضی 3

 10-12 30/3/1402    14-15 14-16 هراظلی   3 1713175 هبانی اقتصاد 4

5 
 1 1713174 کارگاه کاهپیوتر

 )عولی(
  

 رحین بیگی
18-16     28/3/1402 16-14 

        گروه هعارف   2  2انذیشه اظالهی 6

 * هتغیر هی باشذ.     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ایالمدانشگاه 

 اداره کل آهوزغ

 دانشکذه علوم پایه

 1401دوره کارشناظی    نیوعال : دوم ظال تحصیلی ظال 1400 برناهه درظی و اهتحانی دانشجویاى رشته : ریا ضیات و کاربردها ورودی

 * هتغیر هی باشذ.

 

 

 

 

 ردیف

 کذ درض عنواى درض
تعذاد 

 واحذ
 گروه

شواره 

 کالض
 نام اظتاد

 اهتحانیبرناهه  ظاعات تشکیل کالض در ایام هفته

 ظاعت تاریخ چهارشنبه ظه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 14-16 24/3/1402  *17-18  16-18  فرزاد خانی   3 1713013 هبانی آنالیسعذدی 1

 8-10 31/3/1402   10-12 *11-12  فرزاد خانی   3 1713056 هعادالت دیفرانعیل 2

 10-12 3/4/1402    *10-11 10-12 دکتر کاظن نصاد   3 1713015 جبر 3

4 
فلعفه علن 

 )ریاضیات(
 10-12 29/3/1402  *16-17  14-16  دکتر فریذونی   3 1713047

5 
هبانی هاتریط و 

 جبرخطی

1713010 
 *8-9 8-10  دکتر خوغ آهنگ   3

  
28/3/1402 10-8 

 10-12 5/4/1402   16-18   جالل حیذری   2 1713188 2زباى انگلیعی  6

           2  انقالب اظالهی  



 دانشگاه ایالم

 اداره کل آهوزغ

 دانشکذه علوم پایه

 1401دوره کارشناظی    نیوعال : دوم ظال تحصیلی ظال  1399 برناهه درظی و اهتحانی دانشجویاى رشته : ریا ضیات و کاربردها ورودی

 کذ درض عنواى درض ردیف
تعذاد 

 واحذ
 گروه

شواره 

 کالض
 نام اظتاد

 برناهه اهتحانی ظاعات تشکیل کالض در ایام هفته

 ظاعت تاریخ چهارشنبه ظه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 
وشی توپول

 عووهی
 10-12 24/3/1402   *9-10  10-12 زهرا جعفریانی   3 1713016

2 
نظریه هقذهاتی 

 اعذاد
 14-16 3/4/1402    *15-16 14-16 دکتر کاظن نصاد   3 1713027

 14-16 29/3/1402  *16-17   16-18 دکتر نوروزآبادیاى   3 1713014 هبانی ترکیبیات 3

 14-16 4/4/1402   *10-11 16-18  حیذری دکتر   3 1713008 1احتوال  4

 10-12 1402//31/3  *14-15  8-10  فرزاد خانی   3 1713020 نرم افسار ریاضی 5

   3 1713026 زباى تخصصی 6
دکتر خوغ 

 آهنگ
 12-10 12-11*   28/3/1402 12-10 

7 
فرهنگ وتوذى 

 اظالم
 2   

 گروه هعارف
       

 * هتغیر هی باشذ.

 

 

 



 

 دانشگاه ایالم

 دانشکذه علوم پایه، اداره کل آهوزغ

 1401نیوعال : دوم ظال تحصیلی ظال دوره کارشناظی     1398  برناهه درظی و اهتحانی دانشجویاى رشته : ریا ضیات و کاربردها ورودی

 * هتغیر هی باشذ

 

 کذ درض عنواى درض دیف
تعذاد 

 واحذ
 گروه

شواره 

 کالض
 نام اظتاد

 برناهه اهتحانی ظاعات تشکیل کالض در ایام هفته

 ظاعت تاریخ چهارشنبه ظه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 
بهینه ظازی غیر 

 خطی
 10-12 28/3/1402  *16-17  14-16  فرزاد خانی   3 1713031

 10-12 24/3/1402   16-18 16-17  آرغ جلیلیاى   3 1713024 جبر خطی عددی 2

3 
نظریه گراف و 

 کاربردها
1713028 3   

دکتر خوغ 

 آهنگ
   10-8 9-8* 3/4/1402 12-10 

4 
هعادالت 

دیفرانعیل با 

 جسیی هشتقات
 8-10 4/4/1402  *15-16 14-16   اظذ بیگی   3 1713021

 14-16 30/3/1402   10-12 10-12  دکتر فریذونی   3 1713049 نظریه انذازه 5

6 
تفعیر هوضوعی 

 قرآى
    

 گروه هعارف
       

7 
 2تربیت بذنی 

    
گروه تربیت 

 بذنی
       



 دانشگاه ایالم

 دانشکذه علوم پایه-آهوزغاداره کل 

 1401ظال تحصیلی  دوم هحض  نیوعال:  برناهه درظی و اهتحانی دانشجویاى رشته:  ریاضی   دوره کارشناظی ارشذ ریاضی کاربردی و

 کذ درض عنواى درض ردیف
تعذاد 

 واحذ
 گروه

شواره 

 کالض
 نام اظتاد

 برناهه اهتحانی ظاعات تشکیل کالض در ایام هفته

 ظاعت تاریخ چهارشنبه ظه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 10-12 27/3/1402 14-16 10-12    دکتر ظاری زاده  1 4 1713088 هنذظه هنیفلذ 1

2 
بهینه ظازی خطی 

 پیشرفته
 10-12 27/3/1402 14-16 14-16    دکتر لطفی کار  1 4 1713141

 10-12 3/4/1402 8-10 8-10    دکتر ظاری زاده  1 4 1713097 1دظتگاههای دیناهیکی 3

4 
حل عذدی هعادالت 

 دیفرانعیل جسیی
 10-12 3/4/1402 10-12 10-11    دکتر لطفی کار  1 3 1713142

 10-12 29/3/1402 10-12 10-11    دکتر فریذونی  1 3 1713126 آنالیس تابعی 5

6 
حل عذدی هعادالت 

 دیفرانعیل هعوولی
 10-12 31/3/1402 8-10 11-12    دکتر لطفی کار  1 3 1713153

 10-12 4/4/1402 8-10 *14-15    دکتر کریوی زاد  1 3 1713160 آنالیس هارهونیک 7

           2 1713100 ظوینار 8

9 
آهوزغ  1ظوینار 

 هحور
1713122 2   

 
       

10 
آهوزغ  2ظوینار 

 هحور
1713123 2   

 
       



 

           6 1713101 پایاى ناهه 12


