
دانشگاه ایالم 83-84ترم تابستان سال  پایان امتحانات نهایی برنامه  

87-85  85-83  81-81  81-7  روز و تاریخ 

 3هتَى ًثز

 2هذارّای الىتزیىی

 ًظزیِ سباًْا ٍهاضیٌْا

 1هذارّای الىتزیىی

 2آسهایطگاُ ضیوی تجشیِ

  هباًی واهپیَتز ٍبزًاهِ ساسی

 2ضیوی هعذًی

 صٌایع بستِ بٌذی

 1ضیوی آلی

 2تحمیك در عولیات

  2آهار

 هىاًیه خان

 بزًاهِ ریشی التصادی 

 هباًی جبز

 1عولیات ٍاحذ

 تٌظین ضزایط هحیطی

 هىاًیه سیاالت

 ّیذرٍلَصی هٌْذسی

 2هاضیٌْای الىتزیىی

 1هىاًیه وَاًتَهی

 2آس فیشیه پایِ

 2اصَل حسابذاری

 َّا ٍاللین ضٌاسی

 (1تاریخ ادبیات فارسی)

 التصاد هٌابع

 سزدخاًِ ٍ اًبار

 3بْذاضت ٍصٌایع غذایی

 

 شنبه

12/4/84  

 1اًذیطِ اسالهی

 2اًذیطِ اسالهی

 4هتَى ًثز 

 فلسفِ علن

 
 

 هاضیي الىتزیىی هخصَظ

 آهار ٍاحتواالت هٌْذسی

 1التصاد والى

 هٌْذسی پی

 هتَى ًظن

 

 داًص خاًَادُ ٍ جوعیت

 استاتیه

 تجشیِ ٍتحلیل سیستوْا 

 ساختواى دادُ ّا

 ارس ٍباًىذاریپَل ٍ 

 ٍاحذی( 4)2ریاضی عوَهی

 التصاد والى

 1هذیزیت هالی

 تفسیز هَضَعی لزآى

 تفسیز هَضَعی ًْج البالغِ 

 التصاد هذیزیت 

 هتَى علوی ضیویرٍش استفادُ اس

 

یکشنبه 

13/4/84  
 

 1ریاضیات

 تاریخ تحلیلی صذراسالم 

 تاریخ اهاهت

 طزاحی الگَریتن

 ٍاحذی( 1هتزُ ٍبزآٍرد)

 

 1سیستوْای لذرتبزرسی 

 هباًی آًالیش عذدی

 1فیشیه جذیذ

 هتزُ ٍبزآٍرد پزٍصُ

 1فیشیه حاالت جاهذ

 هحوذی ثابت تخصصی)فیشیه( سباى

 همذهات هٌْذسی ًفت

 2اصَل هٌْذسی صٌایع غذایی

 ٍساسُ ّای فلشیهماٍهت هصالح 

 1هماٍهت هصالح

 تزهَدیٌاهیه

 2تزهَدیٌاهیه

 1حسابذاری پیطزفتِ

 1الىتزیىیهاضیٌْای 

 3هاضیٌْای الىتزیىی 

 ریاضیات گسستِ

 ریاضی هٌْذسی

 ضیوی تجشیِ

 2هذیزیت هالی

 

 

دوشنبه 

14/4/84  

 اخالق اسالهی

 آییي سًذگی

 2فیشیه

 هحاسبات عذدی

 1فیشیه

 آًالیش ریاضی

 1ریاضی عوَهی

 2ریاضی فیشیه

 2فیشیه پایِ

 َّش هصٌَعی ٍ سیستوْای خبزُ

 3اصَل حسابذاری

 تزبیت بذًی

 1ٍرسش

 اًمالب اسالهی ایزاى

 التصاد تَسعِ

 1اًتمال حزارت

 2هماٍهت هصالح

 التصاد ایزاى

 2علَم بالغت

 2بزرسی سیستوْای لذرت

 سویٌار در هسایل هالی

 1تحمیك در عولیات

 1حسابذاری صٌعتی

 سباى تخصصی )ًاصزی(

 1التصاد خزد 

 2حسابذاری صٌعتی

 سباى خارجی )باراًی(

 2ضیوی هَاد غذایی

 ّای بتي آرهِ ساسُ

 ساسُ ّای فَالدی

 2عولیات ٍاحذ

 

سه شنبه 

15/4/84  
 

 واربزد طیف سٌجی در ضیوی آلی

 2ضیوی تجشیِ

 هعادالت دیفزاًسیل

 ّیذرٍلیه اًْار

 فارسی 

 فزٌّگ ٍتوذى اسالم ٍ ایزاى 

 1الىتزًٍیه

 2التصاد والى

 2ریاضیات

 چوي ٍگیاّاى پَضطی

 ایستایی

 

 2حسابذاری پیطزفتِ

 هعواری واهپیَتز 

 2ضیوی فیشیه

 هباًی هاتزیسْا ٍ جبز خطی

 ارسیابی طزح ّای التصادی

 1تحلیل ساسُ ّا

 هباًی آًالیش ریاضی

 (MIS)سیستوْای اطالعات هذیزیت

 سباى تخصصی)علَم آسهایطگاّی(

 هالیِ بیي الولل

 ضیوی عوَهی

 

چهارشنبه 

16/4/84  

  آموزش ترم تابستان                                            


