
برنامه دروس سرویس گروه ریاضی              رشته های :  فنی و مهندسی – برق و کامپیوتر- فیزیک                  برنامه درسی نیمسال دوم ٠٠-۹۹
نام مدرس ساعت تشکیل کالس نام درس برنامه امتحانی ١٦- ١٤ ١٤- ١٢/٥ ١٢/٥ - ٥ /١٠ ١٠/٥- ٨/٥ ایام هفته
گروه ریاضی ١٠/٥- ٨/٥ ریاضی ٢ ٠٠/٤/١۹ ساعت ١٢-۹
گروه ریاضی ١٠/٥- ٨/٥ ریاضی ٢ ٠٠/٤/١۹ ساعت ١٢-۹ شنبه

گروه ریاضی ١٠/٥- ٨/٥ ریاضی ٢ ٠٠/٤/١۹ ساعت ١٢-۹

گروه ریاضی
١٢/٥ - ٥ /١٠ ریاضی ٢

٠٠/٤/١۹ ساعت ١٢-۹

ریاضی عمومی ٢
سه گروه برای رشته های 
پلیمر- موادومتالوژی - 
مهندسی شیمی و صنایع

ریاضی عمومی ٢
سه گروه برای رشته های 

معدن - عمران و 
کامپیوتر

ریاضی عمومی ٢
سه گروه برای رشته 

های برق  ومکانیک و 
فیزیک

یکشنبه

گروه ریاضی ١٢/٥ - ٥ /١٠ ریاضی ٢ ٠٠/٤/١۹ ساعت ١٢-۹
گروه ریاضی ١٢/٥ - ٥ /١٠ ریاضی ٢ ٠٠/٤/١۹ ساعت ١٢-۹ دوشنبه

گروه ریاضی ١٦- ١٤ ریاضی ٢ ٠٠/٤/١۹ ساعت ١٢-۹

گروه ریاضی
١٦- ١٤ ریاضی ٢

٠٠/٤/١۹ ساعت ١٢-۹

ریاضی عمومی ٢
سه گروه برای رشته های 
پلیمر- موادومتالوژی - 
مهندسی شیمی و صنایع

ریاضی عمومی ٢
سه گروه برای رشته های 

معدن - عمران و 
کامپیوتر

ریاضی عمومی ٢
سه گروه برای رشته 

های برق  ومکانیک و 
فیزیک

سه شنبه

گروه ریاضی ١٦- ١٤ ریاضی ٢ ٠٠/٤/١۹ ساعت ١٢-۹ چهارشنبه



برنامه دروس سرویس گروه ریاضی              رشته های :  فنی و مهندسی – برق و کامپیوتر- فیزیک                    برنامه درسی نیمسال دوم ٠٠-۹۹
نام مدرس ساعت تشکیل کالس نام درس برنامه امتحانی ١٢/٥ - ٥ /١٠ ١٠/٥- ٨/٥ ایام هفته

گروه ریاضی ١٠/٥- ٨/٥ معادالت دیفرانسیل ٠٠/٤/٢۳ ساعت ١٢-۹

گروه ریاضی ١٠/٥- ٨/٥ معادالت دیفرانسیل ٠٠/٤/٢۳ ساعت ١٢-۹
شنبه

گروه ریاضی ١٠/٥- ٨/٥ معادالت دیفرانسیل ٠٠/٤/٢۳ ساعت ١٢-۹

گروه ریاضی ١٢/٥ - ٥ /١٠ معادالت دیفرانسیل ٠٠/٤/٢۳ ساعت ١٢-۹

معادالت دیفرانسیل
سه گروه برای رشته های برق  - 

مکانیک و فیزیک

معادالت دیفرانسیل
سه گروه برای رشته های - عمران - 

کامپیوتر و مهندسی شیمی-پلیمر
یکشنبه

گروه ریاضی ١٢/٥ - ٥ /١٠ معادالت دیفرانسیل ٠٠/٤/٢۳ ساعت ١٢-۹

گروه ریاضی ١٢/٥ - ٥ /١٠ معادالت دیفرانسیل ٠٠/٤/٢۳ ساعت ١٢-۹
دوشنبه

معادالت دیفرانسیل
سه گروه برای رشته های برق  - 

مکانیک و فیزیک

معادالت دیفرانسیل
سه گروه برای رشته های عمران - 
کامپیوتر و مهندسی شیمی- پلیمر

سه شنبه

چهارشنبه



برنامه دروس سرویس گروه ریاضی              رشته های :  فنی و مهندسی – برق و کامپیوتر- فیزیک                   برنامه درسی نیمسال دوم ٠٠-۹۹
نام مدرس ساعت تشکیل 

کالس
نام درس برنامه امتحانی ١٨- ١٦ ١٦- ١٤ ١٢/٥ - ٥ /١٠ ١٠/٥- ٨/٥ ایام هفته

گروه ریاضی ١٢/٥ - ٥ /١٠ ریاضی عمومی ١  ٠٠/٤/٢١ ساعت ١٢-۹

گروه ریاضی ١٢/٥ - ٥ /١٠ ریاضی عمومی ١  ٠٠/٤/٢١ ساعت ١٢-۹
شنبه

گروه ریاضی ١٢/٥ - ٥ /١٠ ریاضی عمومی ١  ٠٠/٤/٢١ ساعت ١٢-۹

گروه ریاضی ١٦-١٤ ریاضی عمومی ١  ٠٠/٤/٢١ ساعت ١٢-۹

ریاضی عمومی ١ سه گروه برای 
رشته های برق- مکانیک-

فیزیک-عمران – کامپیوتر- 
معدن

ریاضی عمومی ١  سه گروه 
برای رشته های پلیمر- - 
مهندسی شیمی - صنایع-

موادومتالوژی

یکشنبه

گروه ریاضی ١٦-١٤ ریاضی عمومی ١  ٠٠/٤/٢١ ساعت ١٢-۹

گروه ریاضی ١٦-١٤ ریاضی عمومی ١  ٠٠/٤/٢١ ساعت ١٢-۹

ریاضی عمومی ١ سه گروه برای 
رشته های برق- مکانیک-فیزیک-

عمران – کامپیوتر- معدن

ریاضی عمومی ١  سه گروه 
برای رشته های پلیمر-  
مهندسی شیمی - صنایع-

موادومتالوژی

دوشنبه

ریاضی عمومی ١ سه گروه برای 
رشته های برق- مکانیک-

فیزیک-عمران – کامپیوتر- 
معدن

ریاضی عمومی ١  سه گروه 
برای رشته های پلیمر- 

معدن - مهندسی شیمی 
- صنایع-موادومتالوژی

سه شنبه

چهارشنبه


