
 به نام خدا

 ریاضی گروه آموزشي:                                         علوم پایهدانشكده: 

 دانشگاه LMSاز طريق سامانه  (On Line)هاي درسي به صورت بر خط جدول زمانبندي ارائه گروه
 19-17 16-17:30 14:30-16 13-14:30 11-12:30 9:30-11 8-9:30 روز/ساعت

 شنبه

 خانمسرکار –ل فرانسیمعادالت دی

 کرمانی

 

 بانیقردکتر -)دکتری(ن حل تمری

 امینی فردکتر-اماریش های یطرح ازما

 -۱ریاضیو ۱ مومیع ریاضی

 اکبریدکتر

 حل عددی معادالت با مشتقات

 مسگرانیدکتر -جزیی

-مبانی سیستمهای دینامیکی

 اکبریدکتر

 قربانیدکتر-مباحث ویژه جبر

 نیمسگراتر کد -ریاضی مالی

 کتریافتیاند-اضیش ریآموز

 امینی فردکتر  -(دکتری)توابع خاص

 -پیشرفتهلیز عددی آنا

 مسگرانیدکتر

 امینی فردکتر -)دکتری(توابع خاص

 -نوین تدریسوش های ر

 ریحانیدکتر

 میمنیدکتر -افنظریه گر

 ترصفدریکد -دیلیزعدآنا

 - یکشنبه

 بانیقر دکتر-)دکتری(ن حل تمری

 ینی فرمادکتر-اماریش های یطرح ازما

 یمسگران تردک-آمار واحتمال مهندسی

 پوراسالم سرکارخانم -محاسبات عددی

 دکتر-آمار و احتمال مهندسی 

 مسگرانی

 سرکارخانم -محاسبات عددی

 پوراسالم

 –آمار و احتمال مهندسی 

 مسگرانیدکتر

 کمالی دکتر-۲مومیعریاضی 

 -)کارشناسی(زبان تخصصی

 امینی فردکتر

-شیمی ربرد نظریه گروه دراک

 قربانیدکتر

 اسالمپوردکتر -جبر

 کمالیکترد -۱مومیعریاضی 

مسایل یادگیری و و مطالعه طراحی 

 دکتریافتیان –آموزش

 اسالمپوردکتر -ه آموزشینظری

 میمنیدکتر -یاضیرمبانی علم 

 نوروزی دکتر-۱میعموضی ریا

 -روش عناصر متناهی)دکتری(

 ریحانیدکتر

 دکترصفدری -جبرخطی

 دوشنبه

 مهربانیدکتر – ت عددیمحاسبا

 خانمسرکار  – ۱ عمومی ریاضی

 آقاجانی

 خانمسرکار  –معادالت دیفرانسیل 

 کرمانی

 شکرآبی خانمسرکار  –بهینه سازی 

 خانمسرکار  – ۱ مومیع ضیریا

 مجاهدفر

 خانمسرکار  –آمار و احتمال مهندسی 

 پارسایی

 اکبریدکتر –سیستم های دینامیکی نی مبا

 شکرآبی نمخاسرکار  –ریاضی مهندسی 

 دفرمجاه خانمکار ر س – ۱ضی ریا

 اسکندری خانمسرکار  –۲ریاضی 

 بانیقر دکتر-)دکتری(ن حل تمری

 اسالمپوردکتر -3معادالت گروه

ای آق جناب –ار و احتمال آم

 مبانی مهربانی

 انیدکترریح -مبانی منطق  

 اسالمپوردکتر -۱معادالت گروه

ای قآ جناب –ریاضی مهندسی 

 مهربانی

 کمالیدکتر-3میوریاضی عم

 -)کارشناسی(تخصصیزبان 

 امینی فردکتر

 شکرآبی خانمسرکار  – ۲ریاضی 

 خانمسرکار  –مهندسی ریاضی 

 اسکندری

 شکرآبی خانمسرکار  – ۲ریاضی 

رضایی  خانمسرکار  –آمار و احتمال مهندسی 

 )دوگروه(

 یرسایپا خانمسرکار  – ۱ریاضی 

 جوادی خانمسرکار  –محاسبات عددی 

 -نوین تدریسوش های ر

 ریحانیدکتر

 میمنیدکتر -افنظریه گر

 -آمار و احتمال مهندسی 

 وگروه()درضایی خانمسرکار 

 شنبهسه

 خانمسرکار  –مبانی آنالیز ریاضی 

 آقاجانی

 نژادجاوداندکتر –ریاضی مهندسی 

 نیآقاجا خانمسرکار  –آنالیز ریاضی 

 یبانقردکتر -)دکتری(ن ریحل تم

 -دصامدل های ریاضی در اقت

 سگرانیمدکتر

 اسالمپوردکتر -جبر

جاودان ردکت –ریاضی مهندسی 

 نژاد

جاودان  دکتر–ریاضی مهندسی 

 نژاد

 دکتر–۱و ریاضی عمومی ۱ ریاضی

 اکبری

 کمالی دکتر -۲مومیعریاضی 

 قربانیدکتر-مباحث ویژه جبر

 

 واعظی ایآق جناب –معادالت دیفرانسیل 

 جوادی خانمسرکار  –ات عددی محاسب

 قربانیدکتر-ر شیمیریه گروه دربرد نظاک

 نوروزی دکتر-مبانی ماتریس

 کمالی دکتر-۱مومیعریاضی 

 اسالمپوردکتر -تاریخ ریاضیات

 انیریح دکتر-مبانی منطق

 میمنیدکتر -یاضیمبانی علم ر

 

 چهارشنبه

 خانمسرکار  –کامپیوتر  ۱ریاضی 

 آقاجانی

 مجاهدفر خانمسرکار  – ۱ریاضی

 آبیشکر خانمسرکار  –هینه سازی ب

 

 مجاهدفر خانمسرکار  – ۱ضی ریا

 ریعقوبی فدکتر –ندسی ات مهریاضی

 شکرآبی خانمسرکار  –ریاضی مهندسی 

 آقاجانی خانمسرکار  –مبانی آنالیز ریاضی 

 اسکندری خانمسرکار  –۲ریاضی 

 بانیقردکتر -)دکتری(ن حل تمری

 مسگرانیدکتر -مولیانتگرال معادالت مع

 اسالمپوردکتر -3الت گروهمعاد

 آقاجانی خانمسرکار  –نالیز ریاضی آ

ای آق جناب  –آمار و احتمال 

 مهربانی

 یعقوبی فر تردک–معادالت دیفرانسیل

 اسالمپوردکتر -۱معادالت گروه

 

ای آق جناب –ریاضی مهندسی 

 نیمهربا

 زاده مکر خانمسرکار  – ۱ریاضی 

 شکرآبی مخانسرکار  - ۲ریاضی 

 کمالیدکتر-3ریاضی عمومی

 مسگرانی تردک-قتصادمبانی ا

 خانمسرکار  –ریاضی مهندسی 

 اسکندری

 

 شکرآبی خانمسرکار  – ۲ریاضی 

 ساییپار خانمسرکار  – ۱ریاضی 

 اسالمپوردکتر -۱عمومیریاضی 

 میمنیدکتر -افنظریه گر

 مسگرانیدکتر -آماریروش های 

 نوروزی دکتر-۱میریاضی عمو

 -ر متناهی)دکتری(روش عناص

 یحانیردکتر

 ریترصفدکد -دیلیزعدآنا

 - جشنبهنپ
 اسالمپوردکتر -۱عمومیریاضی 

 میمنیدکتر -یاضیر مبانی علم - - - -

 دکترصفدری -جبرخطی

  


