
   
 

  
 

  دانشگاه ارومیه  983 لیست دروس ارائه شده ترم تابستان 

  نام استاد  ساعت امتحان  تاریخ امتحان   روز و ساعت برگزاري کالس  ویژه دانشجویان رشته  تعداد واحد  نوع درس  گروه  کد درس  نام درس  ردیف

 دکتر میر مهدي پور    14  1/6/99  30/8یکشنبه و دوشنبه  ساعت –شنبه  تمامی رشته ها مشترك 2 عمومی 1 1244 )انسان در اسالم (1المیاندیشه اس  1

حقوق سیاسی اجتماعی (اندیشه اسالمی  2
 2)در اسالم

 دکتر عزیزي  14  2/6/99  16یکشنبه و دوشنبه  ساعت –شنبه  تمامی رشته ها مشترك   2 عمومی 1 1245

 آقاي جباري   14  3/6/99  30/10یکشنبه و دوشنبه  ساعت –شنبه  تمامی رشته ها مشترك 2 عمومی 1 1256 تفسیر موضوعی قرآن  3

 دکتر جعفر زاده   14  4/6/99 14چهارشنبه و پنج شنبه ساعت  –سه شنبه  تمامی رشته ها مشترك 2 عمومی 1 1249 )عرفان عملی در اسالم (آیین زندگی  4

آقاي مهدي قلی زاده تغییر   14  5/6/99  16یکشنبه و دوشنبه  ساعت –شنبه  تمامی رشته ها مشترك 2 عمومی 1 1265 )آشنایی با قانون اساسی(انقالب اسالمی  5
 روضه اي آقاي  استاد به 

 آقاي فرهود فر   14  6/6/99 16چهارشنبه و پنج شنبه ساعت  –سه شنبه  تمامی رشته ها مشترك 2 عمومی 1 1253 )تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی(تاریخ اسالم  6

7  
 تمامی رشته ها مشترك 3 عمومی 1 1221 فارسی عمومی

 30/12الی   30/10شنبه و سه شنبه  ساعت 
 16الی   14شنبه و سه شنبه  ساعت   و 

1/6/99  
30/8  

  دکتر فائزي 

  آقاي پرواز   30/8  3/6/99 30/12الی   30/10شنبه  الی سه شنبه  ساعت  مشتركا تمامی رشته ه 3 عمومی 1 1208 زبان عمومی  8

 دکتر ولی زاده   14  7/6/99  30/10یکشنبه و دوشنبه  ساعت –شنبه  تمامی رشته ها مشترك 2 عمومی 1 1264 دانش خانواده و جمعیت  9

 خانم گوزلی   30/8  5/6/99  14یکشنبه و دوشنبه  ساعت  –شنبه  تمامی رشته ها مشترك 2 اختیاري 1 1263 آشنایی با دفاع مقدس  10



   
 

  
 

  گروه تربیت بدنی   30/8  2/6/99  16دوشنبه  و چهار شنبه  ساعت   –شنبه   مشترك تمامی رشته ها    1  عملی   1  1209  1تربیت بدنی   11

  گروه تربیت بدنی   30/8  4/6/99  16یکشنبه و سه شنبه   و  پنج شنبه ساعت   مشترك تمامی رشته ها    1  عملی   1  1210  2تربیت بدنی   12

  ریاضی    4  تخصصی    1  222618020  1ریاضی   13
حذف به علت عدم ( دکتر قاسمی   30/10  2/6/99   18الی  14دوشنبه و چهارشنبه  از ساعت  –شنبه 

  )حد نصاب 

 3ریاضی   14
222618022  

حذف به علت عدم (دکتر شمس   30/10  4/6/99   30/10 از ساعت  شنبه تا پنج شنبه رشته ریاضی 4 پایه 1
  )حد نصاب 

  1ریاضی      15
  تمامی رشته هاي فنی و مهندسی و فیزیک   3  پایه   1  1801

تغییر  دکتر ابوالفتحی   30/10  2/6/99  16 از ساعت شنبه الی سه شنبه 
  به قبل  95فیزیک   4  پایه  1  33086001  به دکتر شکري استاد 

16  

 مبانی کامپیوتر

  ریاضی  3  تخصصی  1  222618024

  4/6/99  30/8 از ساعت  شنبه الی سه شنبه 

16  

  دکتر شهباز پور 

  فیزیک  3  پایه  1  33086010

  شیمی  2  تخصصی  1  33313034

   95فیزیک ماقبل   2  پایه  1  242216114

  زمین شناسی   2  پایه   1  33551007

17  

  مبانی کامپیوتر

  

  الکترونیک –برق   3  پایه  1  44612225

  4/6/99  30/8از ساعت  شنبه الی سه شنبه  

16  

  دکتر شکري 

  تغییر استاد 

  دکتر شهبازپور

  کامپیوتر  3  تخصصی  1  44144064

  عمران   3  پایه  1  424751029

  مکانیک خوي   3  پایه  1  638698029

  مکانیک   3  پایه  1  42415211

  مکانیک ماشین االت کشاورزي   2  پایه  1  333633066

  دکتر سهرابی   16  7/6/99  30/10 از ساعت  شنبه الی سه شنبه   تمامی رشته ها   3  پایه   1  1803 معادالت دیفرانسیل  18



   
 

  
 

  شهرسازي   2  پایه   1  44134008  1گروه 

  تغییر استاد  31ادغام با بند  

  دکتر پیش بین 

  

19  
  معادالت دیفرانسیل

  2گروه 

  تمامی رشته ها   3  پایه    2  1803

  7/6/99  30/10 ساعت  از   شنبه الی سه شنبه

تغییر  دکتر شکري   16
  استاد به 

  دکتر ابوالفتحی

  شهرسازي   2  پایه   2  44134008

  تغییر استاد  31ادغام با بند  

  دکتر پیش بین

  دکتر رضایی   16  7/6/99  30/10شنبه الی سه شنبه از    ساعت    تمامی رشته ها   3  پایه    3  1803  3معادالت دیفرانسیل  گروه   

20  
  2ریاضی 

 تمامی رشته  مهندسی کشاورزي  3 پایه 1  437995002

  6/6/99  30/8شنبه الی سه شنبه  از  ساعت  

30/10  

  دکتر شمس 
 و قبل 95رشته شیمی ورودي  4 پایه 1 33313002

   96شیمی ورودي  3 پایه 1  33313069

   3 پایه 1  55314002

21  

 1ریاضی 

 رشته  زمین شناسی 3 پایه 1  33551001

  2/6/99  14دوشنبه  الی پنج شنبه  از ساعت 

30/10  

  دکتر اذانچیلر 

  منابع طبیعی 3 پایه 1  555222002

 )96ورودي (زیست شناسی 3 پایه 1  244615001

 )و قبل  95ورودي (زیست شناسی  2  پایه  1  33552087

  جغرافیا   2  پایه  1  133382003

  دکتر غالمی   30/10  6/6/99   30/8دوشنبه الی پنج شنبه   از ساعت   تمامی رشته هاي فنی و مهندسی و فیزیک   3  پایه   1  1802  2ریاضی   22



   
 

  
 

  به قبل  95فیزیک   4  پایه  1  33086002  1گروه 

  2ریاضی   23

  2گروه 

  تمامی رشته هاي فنی  و مهندسی و فیزیک  3  پایه   2  1802

  6/6/99   18الی  14یکشنبه و سه شنبه  از ساعت 
30/10  

  دکتر قاسمی 
  به قبل  95فیزیک   4  پایه  2  33086002

  تمامی رشته ها   2  پایه  1  1813  محاسبات عددي  24

  7/6/99   14دوشنبه الی چهارشنبه  از  ساعت 
تغییر استاد و تقسیم به  دکتر نجفی   30/8

  دو گروه 

فقط دانشجویان خارج از دانشگاه ارومیه که   3  پایه  1  1526133  دکتر پیش بین 
  . واحدي دارند  3محاسبات عددي 

  دکتر شکري   30/8  7/6/99   14دوشنبه الی چهارشنبه  از  ساعت   تمامی رشته ها   2  پایه  2  1813  محاسبات عددي  

  دکتر عبادیان   16  6/6/99  30/12الی   30/8یکشنبه و سه شنبه  از ساعت   تمامی رشته ها   3  پایه  1  1812  ریاضی مهندسی  25

  تمامی رشته ها   2  پایه  1  1821  آمار مهندسی  26

  5/6/99   30/10دوشنبه الی پنج شنبه  از  ساعت 

16  

  دکتر غالمی 

  تمامی رشته ها   3  پایه  1  1822

  عمران خوي   3  پایه  1  1809

  گیاهان دارویی    2  پایه  1  927834052

  آب  -کشاورزي   2  پایه  1  337134006

  عمران    2  پایه  1  424751031

  دکتر اذانچیلر  30/10  6/6/99  16ساعت  از  شنبه پنج دوشنبه الی  رشته  زمین شناسی 3 پایه 1  33551002 2ریاضی   27



   
 

  
 

  جغرافیا  2 پایه  1  144482033

28  

 2ریاضی 

 2 پایه 1 33552088
  زیست شناسی

 )و قبل  95ورودي (

  6/6/99  16ساعت  از  شنبه پنج دوشنبه الی 

30/10  
دکتر نجفی  ادغام با بند 

  و تغییر استاد  27

 3 پایه  1  244615002  دکتر اذانچیلر 
  زیست شناسی

 )96ورودي (

29  

  1ریاضی 

 3 پایه  1 1804

  شیمی  و 

تمامی رشته هاي مهندسی 
  2/6/99  30/10شنبه الی سه شنبه  از  ساعت   کشاورزي 

  دکتر شهباز پور  30/10

  تغییر استاد به

  به قبل  95شیمی  4 پایه  1 33313001  دکتر شمس

30  
  1/6/99  30/12شنبه الی سه شنبه از   ساعت   تمام رشته هاي  مهندسی کشاورزي 3 پایه 1 55222001 ریاضی عمومی

دکتر شهبازپور  16
  تغییر استاد به

  دکتر جعفري 

  دکتر پیش بین  16  7/6/99  14ساعت  از  شنبه پنج دوشنبه الی  تمام رشته هاي  مهندسی کشاورزي   3  پایه   1  55314003  )معادالت دیفرانسیل( 3ریاضی   31

  مکانیک   3  پایه  1  638698031  1فیزیک   32
  دکتر لطفی زاده   30/10  1/6/99  30/10شنبه الی سه شنبه  از  ساعت 

  مکانیک  3  پایه  1  42415213



   
 

  
 

  

  

   96شیمی ورودي   3  پایه  1  33313067

  و قبل  95شیمی ورودي   4  پایه  1  33313003

  زمین شناسی  2  پایه  1  33551064

  عمران  3  پایه  1  624849032

  علوم دامی  2  پایه  1  55102122

  ریاضی   3  پایه  1  222618027

   96و  95معدن میاندواب ورودي   3  پایه  1  9430776009

   95فیزیک   3  پایه  1  242216104

  ماشین هاي  صنایع غذایی  2  پایه  1  334633005

33  

   2فیزیک 

  برق  3  پایه  1  44612228

  30/8شنبه الی سه شنبه از   ساعت 

3/6/99  30/10  

  احمديدکتر 

  معدن  3  پایه  1  430776011

  کامپیوتر  3  پایه  1  44144097

   96و  95معدن میاندواب ورودي   3  پایه  1  9430776011

         95  - 94فیزیک   3  پایه  1  242216105

  مکانیک  3  پایه  1  42415214

  زمین شناسی  2  پایه  1  33551066

  و قبل  95شیمی ورودي   4  پایه  1  33313004

   96شیمی ورودي   3  پایه  1  33313068

حذف به علت ( دکتر مبهوتی   30/10  5/6/99   14شنبه الی سه شنبه از  ساعت   فیزیک  3  پایه  1  242216107   4فیزیک     34



   
 

  
 

  )حد نصاب نرسیدن 

  دکتر ثباتیان   30/10  7/6/99   30/10شنبه الی سه شنبه  از ساعت   فیزیک  3  تخصصی   1  242216118   2ریاضی فیزیک    35

36  

ریاضیات براي  -1ریاضیات
ریاضی    -  1اقتصاد 
  ریاضی پایه  – 1کاربردي 

  اقتصاد    4  پایه   1  22141008

   16دوشنبه الی پنج شنبه از   ساعت 

2/6/99  30/10  

تغییر  دکتر پیش بین
  استاد به

  دکتر جعفري 

  اقتصاد   3  پایه  1  104233002

  مدیریت دولتی    3  پایه  1  104218101

   96حسابداري  ورودي   3  پایه  1  10972002

  مدیریت بازرگانی   3  پایه   1  22143057

37  

ریاضیات و   -2ریاضیات
   -کاربرد آن در مدیریت 

 2اضیات  براي اقتصاد ری  
   2ریاضی کاربردي  –

بازرگانی و اقتصاد  اقتصاد   4  تخصصی  1  22141009
  )و قبل  95ورودي (نظري

  14ساعت  از  شنبه الی سه شنبه

6/6/99  30/10    

اقتصاد بازرگانی و  اقتصاد    3  پایه   1  104233003  دکتر فعالجو 
  ) 96ورودي (نظري

      بازرگانی مدیریت   3  پایه   1  22143058

  مدیریت  دولتی    3  پایه   1  104218102

  )و قبل  95ورودي (حسابداري    3  پایه   1  22062006

  ) 96ورودي (حسابداري    3  پایه   1  10972003

تغییر  دکتر شهبازي  30/12  1/6/99   16یکشنبه  الی چهار شنبه  از  ساعت    ) 96ورودي (حسابداري   3  پایه  1  10972008  اقتصاد  کالن –1کالناقتصاد   38



   
 

  
 

  استاد به  ) 96ورودي (اقتصاد   3  تخصصی  1  104233010

  خانم حسن زاده 
  مدیریت  بازرگانی  3  پایه  1  22143013

  مدیریت دولتی    3  پایه  1  104218104

39  

  

  
   1مدیریت مالی 

  اقتصاد بازرگانی و اقتصاد  نظري  3  تخصصی  1  22141037

   30/12الی 30/8شنبه  و یکشنبه   از ساعت 

2/6/99  16  

  دکتر زواري 
  حسابداري   3  پایه   1  10972016

  حسابداري   3  تخصصی  1  22062040

  ) 96ورودي (مدیریت  بازرگانی   3  تخصصی  1  22143064

40  

   2اصول حسابداري 

  اقتصاد بازرگانی و اقتصاد  نظري  3  تخصصی  1  22141014

  30/12الی 30/8دوشنبه  و سه شنبه   از ساعت 

3/6/99  16  

  دکتر زواري 

  )و قبل  95ورودي (حسابداري   4  تخصصی  1  22062018

  ) 96ورودي (حسابداري   4  تخصصی  1  10972021

  مدیریت بازرگانی  3  پایه  1  22143015

  مدیریت  دولتی   3  پایه  1  104218106

41  

آمار و -آمار و کاربرد آن در مدیریت   -1آمار
 - 1آمار کاربردي   – 1کاربرد آن در مدیریت 

   1آمار براي اقتصاد 

  )و قبل  95ورودي (اقتصاد بازرگانی و  نظري  4  تخصصی  1  22141010

از  ساعت شنبه و   دوشنبه و  سه شنبه و چهار شنبه 
30/10  

4/6/99  14 

  خانم فتاحی  

  ) 96ورودي (اقتصاد   3  پایه   1  104233004

  )و قبل  95ورودي (حسابداري   4  پایه  1  22062007

  ) 96ورودي (حسابداري   2  پایه  1  10972004

  ) 96ورودي (مدیریت بازرگانی   3  پایه  1  22143059

  مدیریت دولتی   3  پایه  1  104218107

  دکتر رضا زاده    14  5/6/99   14الی   30/10شنبه و دوشنبه  از ساعت   )و قبل  95ورودي (نظري  اقتصاد بازرگانی و  4  تخصصی  1  22141011آمار  – 2آمار و کاربرد آن در مدیریت   -2آمار  



   
 

  
 

  ) 96ورودي (اقتصاد   3  پایه  1  104233005  2آمار براي اقتصاد  - 2کاربردي    42

  مدیریت دولتی   3  پایه  1  104218108

  ) 96ورودي (حسابداري   3  پایه  1  10972005

  ) 96ورودي (مدیریت بازرگانی   3  پایه  1  22143060

   1پژوهش عملیاتی   43

   1تحقیق در عملیات 

  اقتصاد بازرگانی و اقتصاد  نظري  3  تخصصی   1  22141047

 30/12الی   30/10یکشنبه  و دوشنبه از ساعت   
   16الی   14و از ساعت   

6/6/99  16  

  دکتر منتخب 
  حسابداري   3  پایه  1  10972014

  حسابداري   3  پایه  1  22062008

  مدیریت بازرگانی   3  تخصصی  1  22143029

  مدیریت دولتی   3  پایه  1  104218117

   - 2پژوهش عملیاتی   44

  2تحقیق در عملیات  

  حسابداري  3  پایه  1  22062009
و    14الی   30/12 از ساعت  یکشنبه  و دوشنبه 

   14الی  30/10سه شنبه 

4/6/99  16  

  مدیریت بازرگانی  3  تخصصی  1  22143030  دکتر منتخب

  مدیریت دولتی  3  پایه  1  104218118

 -حسابداري صنعتی    45
   1بهایایی 

  اقتصاد   3  تخصصی  1  22141034

  30/12الی 30/8چهار شنبه  و پنج شنبه   از ساعت 

  دکتر زواري   16  7/6/99

  مدیریت بازرگانی    3 تخصصی  1  22143032

  حسابداري   3 تخصصی  1  22062024

  حسابداري   3  تخصصی  1  10972024



   
 

  
 

اقتصاد  -  1اقتصاد سنجی    46
  سنجی 

  علوم اقتصادي   3  تخصصی   1  104233016

  14ساعت از  یکشنبه الی چهارشنبه  

تغییر  دکتر محمد زاده   30/8  6/6/99
  استاد به

  خانم محسنی نیا
22122033  1  

  4  تخصصی
  علوم اقتصادي 

  دکتر  خلیلی   30/12  1/6/99  30/8از ساعت سه شنبه و پنج شنبه    - یکشنبه  آموزش زبان انگلیسی   2 تخصصی  1  136511018  مکالمه موضوعی    47

  آموزش زبان انگلیسی   2 تخصصی  1   136511032  مقاله نویسی    48
  30/10 از ساعت  سه شنبه و پنج شنبه   - یکشنبه

  دکتر  خلیلی   30/10  4/6/99

  زبان  و ادبیات انگلیسی    2 تخصصی  1  22213028

  آموزش زبان انگلیسی   2 تخصصی  1   136511019   2کلیات زبانشناسی    49
  30/12 از ساعت سه شنبه و پنج شنبه   - یکشنبه

  دکتر  خلیلی   30/12  6/6/99

  و ادبیات انگلیسی   زبان   2 تخصصی  1  22213012 

  دکتر محمد زاده   30/12  3/6/99   18الی  16چهارشنبه و جمعه از ساعت   -دوشنبه    95زیست شناسی گیاهی و جانوري  ورودي   2 تخصصی  1  33556049  بیو فیزیک   50

  دکتر اسمعیل بگی   30/12  5/6/99   16الی  14ساعت از  دوشنبه و چهارشنبه   –شنبه    95زیست شناسی گیاهی و جانوري  ورودي   2 تخصصی  1  244715160  گیاهان دارویی   51

  زیست شناسی انگلها   52
33552161  1  

  تخصصی
   95زیست شناسی گیاهی و جانوري  ورودي   2

الی  14و  30/12الی  30/10 از ساعت  سه شنبه 
  30/12الی  30/10و چهارشنبه  16

  دکتر شیخ بیگلو   30/12  7/6/99

  3اقتصاد خرد   53

104233013  1  

  تخصصی 

   16الی  14شنبه  الی سه شنبه از  ساعت   به بعد  96علوم اقتصادي   3

تغییر  دکتر جهانگیري  30/8   7/6/99
  استاد به 

  خانم ضرونی 



   
 

  
 

  

 

  دکتر ثباتیان   14  1/6/99   16الی  14 ساعت  شنبه الی سه شنبه  فیزیک    3  تخصصی   1  33085047  اپتیک کاربردي   

  آقاي طریقی   30/10  4/6/99   18الی  16یکشنبه الی چهارشنبه  ساعت   مدیریت    3  تخصصی   1  22143071  حقوق بازرگانی   

   2شیمی آلی   
33313014  1   

  تخصصی 
  شیمی    3

  و   12/ 30الی  30/10شنبه و دوشنبه از ساعت 

  18الی  16یکشنبه و سه شنبه از ساعت 

  دکتر پورستار   30/12  7/6/99


