
 به نام خدا

 ریاضي ،شیمي، فیزیکگروه آموزشي:                                          علوم پایهدانشكده: 

 دانشگاه LMSاز طریق سامانه  (On Line)هاي درسي به صورت بر خط جدول زمانبندي ارائه گروه

 11-133:9 113:9-11 :1-113:9 11-113:9 03:9-11 8-03:9 روز/ساعت

 ندافان –ر پیشرفته لیز شنبه

 کرمانی –معادالت دیفرانسیل 

 طالیی – 1معدنی شیمی 

 فرزان – 1کوانتوم 

 طالیی - معدنی پشیمی 

 

  قلخانی - تجزیه پشیمی 

یشرفته شیمی فیزیک پ

 میرزایی، بهشتیان – )ارشد(

 رشیدی – 1تحلیلی 

و دینامیک  سینتیک

انی، قلخ – شیمیایی )ارشد(

 میرزایی

 خادمی  -اپتیک پیشرفته 

 نیک عمل –ترمودینامیک 

 

 

 سوفالگر -شیمی عمومی 

 ندافان  –اپتیک  یكشنبه

 رضایی – 1فیزیک 

 یوسفی -شیمی عمومی 

 مجیدی –بلورشناسی پ 

 فرزان - 1فیزیک پایه 

 

 انوری  – 1فیزیک 

 -آمار و احتمال مهندسی 

 مسگرانی

 میرزایی -فلسفه علم )ارشد( 

 نیک عمل –آماری پیشرفته 

 -ار و احتمال مهندسی آم

 مسگرانی

یشرفته شیمی فیزیک پ

 میرزایی، بهشتیان – )ارشد(

 ندافان  – 1فیزیک 

 خادمی – 1فیزیک 

 میرزایی –  1شیمی فیزیک

روانشناسی و کاربرد آن در 

 اصفا -آموزش )ارشد( 

 رضایی –فیزیک مدرن 

 صباغان  – 1شیمی آلی 

 اصفا -91کد مهارتهای زندگی 

 

دیلمی  – 1ک فیزی دوشنبه

(11119319:) 

 صباغان – :شیمی آلی 

 مهربانی – محاسبات عددی

 آقاجانی – 1ریاضی 

 کرمانی –معادالت دیفرانسیل 

 

 وصالی -تاریخ علم 

دیلمی  – 1فیزیک 

(111193991) 

  قلخانی -شیمی عمومی 

 –آمار و احتمال مهندسی 

 پارسایی

مبانی سیستم های دینامیكی 

 اکبری -

لمی دی – 1فیزیک 

(111193191) 

 کرمی –شیمی تجزیه 

 مهربانی – آمار و احتمال

 مسگرانی -مبانی اقتصاد 

 

 

 

 

 کرمی –فناوری اطالعات 

 مهربانی – ریاضی مهندسی

 

 نیک عمل  –ترمودینامیک 

 نیكونژاد  – 1فیزیک 

 بهشتیان  – 1شیمی فیزیک

 -آمار و احتمال مهندسی 

 مسگرانی

 

 –آمار و احتمال مهندسی 

 رضایی رضوان

 پارسایی – 1ریاضی 

 جوادی -محاسبات عددی 

میرزایی،  -ریاضی در شیمی

 قربانی

 

 



 به نام خدا

 ریاضي ،شیمي، فیزیکدانشكده: علوم پایه                                         گروه آموزشي: 

 دانشگاه LMSانه از طریق سام (On Line)هاي درسي به صورت بر خط جدول زمانبندي ارائه گروه

 11-133:9 113:9-11 :1-113:9 11-113:9 03:9-11 8-03:9 روز/ساعت

 یوسفی –شیمی عمومی  شنبهسه

 آقاجانی –مبانی آنالیز ریاضی 

 جاودان نژاد – ریاضی مهندسی

 اکبری -ریاضی عمومی 

 صباغان –زبان تخصصی 

 آقاجانی –آنالیز ریاضی 

 اکبری -ریاضی عمومی 

 رشیدی  – 1 الكترومغناطیس

جاودان  – ریاضی مهندسی

 نژاد

 رشیدی  – 1ریاضی فیزیک 

 دیلمی – 1فیزیک 

جاودان  – ریاضی مهندسی

 نژاد

 احمدی  – 1ریاضی فیزیک 

 -91 کد زندگی مهارتهای

 اصفا

 کریمی  – 1فیزیک 

 میرزایی  خان  – 1فیزیک 

 واعظی –معادالت دیفرانسیل 

 جوادی -محاسبات عددی 

 

 آقاجانی –کامپیوتر  1اضی ری چهارشنبه

 مجاهدفر –معادالت دیفرانسیل 

 شكرآبی –بهینه سازی 

 

 –معادالت دیفرانسیل 

 مجاهدفر

یعقوبی  – ریاضیات مهندسی

 فر

 شكرآبی – ریاضی مهندسی

 آقاجانی -مبانی آنالیز ریاضی 

 آقاجانی –آنالیز ریاضی 

 مهربانی  – آمار و احتمال

یعقوبی  –معادالت دیفرانسیل 

 رف

 

 مهربانی – ریاضی مهندسی

 کریمزاده – 1ریاضی 

 شكرآبی - 1ریاضی 

 

 نیكونژاد – 1فیزیک 

 اسكندری – ریاضی مهندسی

 شكرآبی – 1ریاضی 

 پارسایی – 1ریاضی 

  شنبهپنج

 

 

     

  جمعه

 

 

     

 


