
ساعت امتحانتاریخ امتحانهفتهروزاستادپایانشروعواحدگروه_درسنام_درسکد_درسمقطعنیمسالدانشکده
1399/11/0111:00هر هفتهشنبهنامشخص16514800930دستورونگارش (1)22121501کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0111:00هفته هاي زوجچهار شنبهنامشخص1651415001630دستورونگارش (1)22121501کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2909:00هفته هاي زوجیک شنبهنامشخص1651316301800فیزیک عمومی16512006کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2909:00هر هفتهچهار شنبهنامشخص16513800930فیزیک عمومی16512006کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2009:00هر هفتهشنبهعابدي - اسمعیل1651415001630ریاضی عمومی (1)31920111کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2009:00هفته هاي زوجیک شنبهعابدي - اسمعیل1651413301500ریاضی عمومی (1)31920111کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2009:00هر هفتهسه شنبهعابدي - اسمعیل165149301100ریاضی عمومی (1)31920111کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2411:00هر هفتهیک شنبهنامشخص16513800930مبانی کامپیوتر و برنامه سازي16512005کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2411:00هر هفتهسه شنبهنامشخص1651316301800مبانی کامپیوتر و برنامه سازي16512005کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2411:00هفته هاي فردچهار شنبهنامشخص1651315001630مبانی کامپیوتر و برنامه سازي16512005کارشناسی991علوم پایه
1399/10/1911:00هر هفتهدو شنبهابوالحسنی - علی1651316301800روشهاي آماري16512206کارشناسی991علوم پایه
1399/10/1911:00هر هفتهچهار شنبهابوالحسنی - علی1651316301800روشهاي آماري16512206کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2009:00هفته هاي فرددو شنبهنامشخص16513800930نظریه اندازه و کاربردها16512306کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2009:00هر هفتهسه شنبهنامشخص16513800930نظریه اندازه و کاربردها16512306کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2009:00هر هفتهچهار شنبهنامشخص165139301100نظریه اندازه و کاربردها16512306کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0411:00هر هفتهشنبهابوالحسنی - علی165139301100احتمال (1)16512205کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0411:00هر هفتهیک شنبهابوالحسنی - علی165139301100احتمال (1)16512205کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2109:00هر هفتهشنبهامجدي - جعفر1651316301800مبانی جبر16512202کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2109:00هفته هاي زوجدو شنبهامجدي - جعفر16513800930مبانی جبر16512202کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2109:00هر هفتهسه شنبهامجدي - جعفر165139301100مبانی جبر16512202کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2311:00هر هفتهشنبهخوئیلر - رعنا1651311001230مبانی ماتریسها و جبر خطی16512101کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2311:00هفته هاي فرددو شنبهخوئیلر - رعنا16513800930مبانی ماتریسها و جبر خطی16512101کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2311:00هر هفتهسه شنبهخوئیلر - رعنا1651313301500مبانی ماتریسها و جبر خطی16512101کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2711:00هفته هاي فردیک شنبهستاري بارنجی - محمد حسین1651313301500مبانی آنالیز ریاضی16512102کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2711:00هر هفتهدو شنبهستاري بارنجی - محمد حسین1651313301500مبانی آنالیز ریاضی16512102کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2711:00هر هفتهسه شنبهستاري بارنجی - محمد حسین1651315001630مبانی آنالیز ریاضی16512102کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0109:00هر هفتهشنبهالمکچی - محمد1651415001630ریاضی عمومی (3)31920313کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0109:00هفته هاي زوجیک شنبهالمکچی - محمد1651415001630ریاضی عمومی (3)31920313کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0109:00هر هفتهسه شنبهالمکچی - محمد1651411001230ریاضی عمومی (3)31920313کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0611:00هر هفتهیک شنبهبجروانی - علی1651316301800مبانی هندسه16512211کارشناسی991علوم پایه



1399/11/0611:00هر هفتهدو شنبهبجروانی - علی1651315001630مبانی هندسه16512211کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2309:00هر هفتهدو شنبهغفاري حدیقه - علیرضا165139301100مبانی ترکیبیات16512201کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2309:00هفته هاي زوجسه شنبهغفاري حدیقه - علیرضا1651316301800مبانی ترکیبیات16512201کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2309:00هر هفتهچهار شنبهغفاري حدیقه - علیرضا1651311001230مبانی ترکیبیات16512201کارشناسی991علوم پایه
1399/10/3011:00هفته هاي فردیک شنبهرومی - وحید1651311001230توابع مختلط16512303کارشناسی991علوم پایه
1399/10/3011:00هر هفتهدو شنبهرومی - وحید16513800930توابع مختلط16512303کارشناسی991علوم پایه
1399/10/3011:00هر هفتهسه شنبهرومی - وحید1651311001230توابع مختلط16512303کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2709:00هفته هاي زوجیک شنبهاحمدخانلو - اصغر1651311001230معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی16512208کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2709:00هر هفتهسه شنبهاحمدخانلو - اصغر1651313301500معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی16512208کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2709:00هر هفتهچهار شنبهاحمدخانلو - اصغر1651313301500معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی16512208کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0409:00هر هفتهیک شنبهخیرفام - بهروز16513800930بهینه سازي غیرخطی16512407کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0409:00هفته هاي فردسه شنبهخیرفام - بهروز1651316301800بهینه سازي غیرخطی16512407کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0609:00هر هفتهیک شنبهرنجبر - مجتبی1651315001630نرم افزارهاي ریاضی16512410کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0609:00هفته هاي فردسه شنبهرنجبر - مجتبی16513800930نرم افزارهاي ریاضی16512410کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2011:00هر هفتهشنبهآقازاده - ناصر165139301100آنالیز عددي16512406کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2011:00هفته هاي زوجسه شنبهآقازاده - ناصر1651311001230آنالیز عددي16512406کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2311:00هفته هاي زوجدو شنبهشیخ  االسالمی - سید محمود16513800930ترکیبیات و کاربردها16512408کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2311:00هر هفتهسه شنبهشیخ  االسالمی - سید محمود165139301100ترکیبیات و کاربردها16512408کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2911:00هر هفتهشنبهحقیقت دوست بناب - قربانعلی1651313301500توپولوژي جبري مقدماتی16512401کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2911:00هفته هاي فردسه شنبهحقیقت دوست بناب - قربانعلی1651311001230توپولوژي جبري مقدماتی16512401کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2911:00هر هفتهچهار شنبهحقیقت دوست بناب - قربانعلی1651311001230توپولوژي جبري مقدماتی16512401کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0111:00هر هفتهشنبهتاري - سمیه1651311001230مبانی نظریه محاسبه16512423کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0111:00هفته هاي زوجدو شنبهتاري - سمیه165139301100مبانی نظریه محاسبه16512423کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0111:00هر هفتهچهار شنبهتاري - سمیه16513800930مبانی نظریه محاسبه16512423کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0511:00هر هفتهشنبهجهانشاهی - محمد1651315001630مباحثی در ریاضیات و کاربردها16512307کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0511:00هفته هاي فرددو شنبهجهانشاهی - محمد1651313301530مباحثی در ریاضیات و کاربردها16512307کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0511:00هر هفتهچهار شنبهجهانشاهی - محمد1651313301500مباحثی در ریاضیات و کاربردها16512307کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0209:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص1911214001600سمینار19113004 ارشد991علوم پایه
1399/10/0311:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص191168001000پایان نامه19113005 ارشد991علوم پایه
1399/10/2009:00هر هفتهشنبهآقازاده - ناصر1922413301530آنالیز عددي پیشرفته19223001 ارشد991علوم پایه
1399/10/2009:00هفته هاي زوجدو شنبهآقازاده - ناصر1922413301530آنالیز عددي پیشرفته19223001 ارشد991علوم پایه
1399/10/2009:00هر هفتهدو شنبهآقازاده - ناصر1922415301730آنالیز عددي پیشرفته19223001 ارشد991علوم پایه



1399/10/2709:00هر هفتهشنبهخیرفام - بهروز192248301030بهینه سازي خطی پیشرفته (1)19233001 ارشد991علوم پایه
1399/10/2709:00هر هفتهدو شنبهخیرفام - بهروز192248301030بهینه سازي خطی پیشرفته (1)19233001 ارشد991علوم پایه
1399/10/2109:00هر هفتهدو شنبهستاري بارنجی - محمد حسین192238301030نظریه تقریب19223107 ارشد991علوم پایه
1399/10/2109:00هفته هاي زوجچهار شنبهستاري بارنجی - محمد حسین192238301030نظریه تقریب19223107 ارشد991علوم پایه
1399/11/0509:00هر هفتهدو شنبهخانی - علی1922413301530روشهاي عددي درجبرخطی19213202 ارشد991علوم پایه
1399/11/0509:00هر هفتهسه شنبهخانی - علی1922413301500روشهاي عددي درجبرخطی19213202 ارشد991علوم پایه
1399/11/0509:00هر هفتهچهار شنبهخانی - علی192248301030روشهاي عددي درجبرخطی19213202 ارشد991علوم پایه
1399/11/0409:00هر هفتهیک شنبهرنجبر - مجتبی192438301030روشهاي آماري براي مالی19243108 ارشد991علوم پایه
1399/11/0409:00هر هفتهدو شنبهرنجبر - مجتبی192438301030روشهاي آماري براي مالی19243108 ارشد991علوم پایه
1399/10/2209:00هر هفتهیک شنبهغفاري حدیقه - علیرضا1924310301230بهینه سازي تصادفی19233104 ارشد991علوم پایه
1399/10/2209:00هفته هاي زوجدو شنبهغفاري حدیقه - علیرضا1924313301530بهینه سازي تصادفی19233104 ارشد991علوم پایه
1399/11/0409:00هر هفتهیک شنبهپورمحمود قاضی جهانی - جعفر192338301030بهینه سازي چند هدفه19233108 ارشد991علوم پایه
1399/11/0409:00هفته هاي فرددو شنبهپورمحمود قاضی جهانی - جعفر1923313301530بهینه سازي چند هدفه19233108 ارشد991علوم پایه
1399/10/2209:00هر هفتهدو شنبهاحمدخانلو - اصغر1925313301530معادالت دیفرانسیل کسري19253106 ارشد991علوم پایه
1399/10/2209:00هفته هاي زوجچهار شنبهاحمدخانلو - اصغر192538301030معادالت دیفرانسیل کسري19253106 ارشد991علوم پایه
1399/11/0409:00هر هفتهدو شنبهجهانشاهی - محمد192538301030مباحث ویژه در معادالت دیفرانسیل عادي19253109 ارشد991علوم پایه
1399/11/0409:00هر هفتهسه شنبهجهانشاهی - محمد1925313301530مباحث ویژه در معادالت دیفرانسیل عادي19253109 ارشد991علوم پایه
1399/11/0409:00هفته هاي فردچهار شنبهجهانشاهی - محمد192538301030مباحث ویژه در معادالت دیفرانسیل عادي19253109 ارشد991علوم پایه
1399/10/2709:00هر هفتهیک شنبهعابدي - اسمعیل191348301030هندسه منیفلد(1)19113003 ارشد991علوم پایه
1399/10/2709:00هر هفتهدو شنبهعابدي - اسمعیل191348301030هندسه منیفلد(1)19113003 ارشد991علوم پایه
1399/11/0609:00هر هفتهیک شنبهامجدي - جعفر1913413301530جبر پیشرفته19113002 ارشد991علوم پایه
1399/11/0609:00هر هفتهدو شنبهامجدي - جعفر1913413301530جبر پیشرفته19113002 ارشد991علوم پایه
1399/11/0609:00هر هفتهشنبهرضاپور - شهرام1912410301230آنالیزحقیقی (1)19113001 ارشد991علوم پایه
1399/11/0609:00هر هفتهیک شنبهرضاپور - شهرام1912410301230آنالیزحقیقی (1)19113001 ارشد991علوم پایه
1399/11/0609:00هر هفتهدو شنبهرضاپور - شهرام1912410301230آنالیزحقیقی (1)19113001 ارشد991علوم پایه
1399/10/0209:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص192128001000سمینار19213004 ارشد991علوم پایه
1399/10/0311:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص1921614001600پایان نامه19213005 ارشد991علوم پایه
1399/10/0209:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص1922614001600پایان نامه19223000 ارشد991علوم پایه
1399/10/0311:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص192228001000سمینار19223115 ارشد991علوم پایه
1399/10/0209:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص192368001000پایان نامه19233000 ارشد991علوم پایه
1399/10/0311:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص1923214001600سمینار19233122 ارشد991علوم پایه
1399/10/0209:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص1924614001600پایان نامه19243000 ارشد991علوم پایه



1399/10/0311:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص192428001000سمینار19243120 ارشد991علوم پایه
1399/10/0314:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص1941010001200آزمون جامع کتبی و شفاهی19014000دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/3014:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص1931010001200آزمون جامع کتبی و شفاهی19014000دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/0211:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص19312410001200رساله19014002دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/11/0409:00هر هفتهدو شنبهآقازاده - ناصر194248301030روش هاي طیفی19424007دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/11/0409:00هر هفتهسه شنبهآقازاده - ناصر1942410301230روش هاي طیفی19424007دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/2209:00هر هفتهدو شنبهخانی - علی1942413301530حل عددي معادالت دیفرانسیل و انتگرال تأخیري19424001دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/2209:00هر هفتهسه شنبهخانی - علی194248301030حل عددي معادالت دیفرانسیل و انتگرال تأخیري19424001دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/2809:00هر هفتهسه شنبهخیرفام - بهروز1943410301230حساب تغییرات وبهینه سازي (1)19014541دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/2809:00هر هفتهیک شنبهغفاري حدیقه - علیرضا194348301030حساب تغییرات وبهینه سازي (1)19014541دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/11/0509:00هر هفتهیک شنبهغفاري حدیقه - علیرضا1943413301530آنالیزغیرخطی وکاربردآن19014540دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/11/0509:00هر هفتهچهار شنبهپورمحمود قاضی جهانی - جعفر1943413301530آنالیزغیرخطی وکاربردآن19014540دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/0211:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص19412410001200رساله19014002دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/11/0409:00هر هفتهشنبهشیخ  االسالمی - سید محمود193248301030نظریه جبري گراف19014235دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/11/0409:00هر هفتهیک شنبهشیخ  االسالمی - سید محمود1932410301230نظریه جبري گراف19014235دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/11/0609:00هر هفتهشنبهصدقی - منیره1932410301230کهمولوژي موضعی19014224دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/11/0609:00هر هفتهیک شنبهصدقی - منیره193248301030کهمولوژي موضعی19014224دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/2709:00هر هفتهیک شنبهالمکچی - محمد193448301030هندسه خمینه (2)19014301دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/2709:00هر هفتهسه شنبهالمکچی - محمد193448301030هندسه خمینه (2)19014301دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/11/0609:00هر هفتهیک شنبهعابدي - اسمعیل1934410301230مباحث ویژه در آنالیز روي خمینه ها19014303دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/11/0609:00هر هفتهسه شنبهعابدي - اسمعیل1934410301230مباحث ویژه در آنالیز روي خمینه ها19014303دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/2009:00هفته هاي زوجشنبهرضاپور - شهرام193348301030مباحثی درآنالیزتابعی19014535دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/2009:00هر هفتهسه شنبهرضاپور - شهرام193348301030مباحثی درآنالیزتابعی19014535دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/2709:00هفته هاي فردشنبهرومی - وحید193348301030معادالت دیفرانسیل جزئی هذلولی19014516دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/2709:00هر هفتهسه شنبهرومی - وحید1933413301530معادالت دیفرانسیل جزئی هذلولی19014516دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/11/0609:00هر هفتهشنبهجهانشاهی - محمد1933410301230مسائل مقدارمرزي19014514دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/11/0609:00هر هفتهسه شنبهجهانشاهی - محمد1933410301230مسائل مقدارمرزي19014514دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/0209:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص1941208001000رساله19014001دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/0209:00هر هفتهپنج شنبهنامشخص19312014001600رساله19014001دکتري 991PhDعلوم پایه


