
 98-99 نیمسال دوم«              برنامه امتحانات دروس پایه دانشکده علوم پایه

 

 01 - 08 01 - 01 00 - 00 03/8 – 03/03 تاریخ امتحان ایام هفته

   2ریاضی عمومی  01/1/99 شنبهدو 

    دروس معارف 01/1/99 شنبهسه 

   0ریاضی عمومی  08/1/99 جهارشنبه

 محاسبات عددی  20/1/99 شنبه

 03و   1گروه های  

  

    دروس معارف 22/1/99 شنبهیک

   2فیزیک  20/1/99 دوشنبه

 ریاضی مهندسی مشترک  21/1/99 شنبهسه 

 0گروه 

  

   0فیزیک  22/1/99 چهارشنبه

 ریاضی مهندسی مشترک 28/1/99 شنبه

 2گروه 

 محاسبات عددی 

 1گروه 

 

   معادالت دیفرانسیل  29/1/99 یکشنبه

     03/1/99 دوشنبه

 زبان خارجه  00/1/99 سه شنبه

 1همه گروهها به جز گروه 

  

  1زبان خارجه گروه  فارسی عمومی  2/2/99 یکشنبه



 98-99نیمسال دوم              برنامه امتحانات ترم دوم ریاضیات و کاربردها 

 

 01 - 08 01 - 01 00 - 00 03/8 – 03/03 تاریخ امتحان ایام هفته

   2ریاضی  01/1/99 شنبهدو 

   2اندیشه اسالمی  01/1/99 شنبهسه 

     08/1/99 جهارشنبه

   مبانی علوم ریاضی  20/1/99 شنبه

     22/1/99 شنبهیک

  مبانی احتمال   20/1/99 دوشنبه

     21/1/99 شنبهسه 

     22/1/99 چهارشنبه

     28/1/99 شنبه

   مبانی اقتصاد  28/1/99 شنبه

     29/1/99 یکشنبه

   مبانی کامپیوتر  03/1/99 دوشنبه

     00/1/99 سه شنبه

  1گروه  زبان خارجه   2/2/99 یکشنبه



 98-99نیمسال دوم    ترم چهارم ریاضیات و کاربردها برنامه امتحانات 

 

 

 01 - 08 01 - 01 00 - 00 03/8 – 03/03 تاریخ امتحان ایام هفته

  نظریه مقدماتی اعداد   01/1/99 شنبهدو 

     01/1/99 شنبهسه 

     08/1/99 جهارشنبه

  مبانی آنالیز ریاضی   20/1/99 شنبه

  تفسیر موضوعی قرآن   22/1/99 شنبهیک

     20/1/99 دوشنبه

     21/1/99 شنبهسه 

   مبانی هندسه  22/1/99 چهارشنبه

     28/1/99 شنبه

     29/1/99 یکشنبه

   آموزش ریاضی  03/1/99 دوشنبه

     00/1/99 سه شنبه

   مبانی جبر  2/2/99 یکشنبه



 98-99نیمسال دوم               ترم ششم ریاضیات و کاربردهابرنامه امتحانات 

 

 

 01 - 08 01 - 01 00 - 00 03/8 – 03/03 تاریخ امتحان ایام هفته

  نظریه مقدماتی اعداد   01/1/99 شنبهدو 

   دانش خانواده و جمعیت  01/1/99 شنبهسه 

     08/1/99 جهارشنبه

   زبان تخصصی  20/1/99 شنبه

     22/1/99 شنبهیک

   0احتمال  20/1/99 دوشنبه

     21/1/99 شنبهسه 

   مبانی هندسه  22/1/99 چهارشنبه

     28/1/99 شنبه

     29/1/99 یکشنبه

   مختلطتوابع   03/1/99 دوشنبه

     00/1/99 سه شنبه

   مبانی جبر  2/2/99 یکشنبه



 98-99نیمسال دوم               ترم دوم فیزیکبرنامه امتحانات 

 

 

 01 - 08 01 - 01 00 - 00 03/8 – 03/03 تاریخ امتحان ایام هفته

   2ریاضی عمومی  01/1/99 شنبهدو 

   2اندیشه اسالمی  01/1/99 شنبهسه 

     08/1/99 جهارشنبه

     20/1/99 شنبه

     22/1/99 شنبهیک

   2فیزیک پایه  20/1/99 دوشنبه

     21/1/99 شنبهسه 

     22/1/99 چهارشنبه

     28/1/99 شنبه

   معادالت دیفرانسیل  29/1/99 یکشنبه

     03/1/99 دوشنبه

   0فیزیک پایه  00/1/99 سه شنبه

   فارسی عمومی  2/2/99 یکشنبه



 98-99نیمسال دوم               ترم چهارم فیزیکبرنامه امتحانات 

 

 

 01 - 08 01 - 01 00 - 00 03/8 – 03/03 تاریخ امتحان ایام هفته

   2مکانیک تحلیلی  01/1/99 شنبهدو 

     01/1/99 شنبهسه 

     08/1/99 جهارشنبه

   2آماریترمودینامیک و مکانیک   20/1/99 شنبه

  تفسیر موضوعی قرآن   22/1/99 شنبهیک

     20/1/99 دوشنبه

     21/1/99 شنبهسه 

     2ریاضی فیزیک  22/1/99 چهارشنبه

     28/1/99 شنبه

     29/1/99 یکشنبه

   0الکترونیک  03/1/99 دوشنبه

     00/1/99 سه شنبه

        1فیزیک پایه  2/2/99 یکشنبه


