
  1400-1401اول سال تحصيلي نيمسال  هفتگي دورس دانشكده رياضي دربرنامه 

  دروس دكتري سبز، دروس ارشد قرمزدروس كارشناسي مشكي، 

روز/ 
  30/17 – 30/19  30/15-30/17  30/13-30/15  30/10-30/12  9 -30/10  30/7-9  ساعت

نبه
ش

  

سي
شنا

كار
  

  مباني كامپيوتر و برنامه سازي (د.جوهري)
  آناليز رياضي مقدماتي (د.مسيحا)

  بهينه سازي خطي (د.كوشكي)

  مباني كامپيوتر و برنامه سازي (د.جوهري)
  مباني آناليز رياضي (د.نوروزي)

  (د.سياره) 1احتمال 
  

  )عقيق.د( 2 عمومي رياضيات
  جبر (د.قلندرزاده)

  مباني جبر (د.نيك مهر)
  فرآيندهاي تصادفي (د.ملك زاده)

  )مسيحا.د( 2 عمومي رياضيات
  روش هاي آماري (د.خودسياني)

  
  

  )ملك.د( 1 عمومي رياضيات
  نظريه مقدماتي اعداد (د.قلندرزاده)

  آناليز عددي (د.ذاكري)
  كارگاه مباني كامپيوتر و برنامه نويسي (د.جوهري)

  

لي
كمي

ت ت
يال

حص
ت

  

  پيشرفته ( د.قلندرزاده) 3جبر   
  هاي عددي در علوم داده (د هاديزاده)روش

  ( د نوروزي) كاربردي)حقيقي (آناليز 
  (د مسيحا) ∗جبرهاي 

  الگوريتم و محاسبه ( د جوهري)
  نظريه تصميم بيزي ( د سياره)

  (د سياره) 1استنباط آماري 
  (د ملك زاده)1هاي خطي مدل

  

  جبر جابجايي (د نيكمهر)
  حض) (د. مسيحا)آناليز حقيقي (م

  مباني رياضي علوم داده ( د خدايي مهر)
  (د ملك زاده) 1نظريه اندازه و احتمال 

  

نبه
كش

ي
  

سي
شنا

كار
  

  مباني علوم رياضي (د.حقيقي)
توابع مختلط (د.عقيق) نظريه گراف و 

  كاربردها (د.رمضاني)
  مدارهاي منطقي (د.خدائي مهر)

  دجامعي) معادالت ديفرانسيل (د.مسج
  مباني علوم رياضي (د.حقيقي)
  توپولوژي عمومي (د.حسيني)

  مدارهاي منطقي (د.خدائي مهر)

  مباني ماتريس ها و جبرخطي (د.مقدم فر)
  مباني تركيبيات (د.رمضاني)

  معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئي ( د.حقيقي)
  

  مباني ماتريس ها و جبرخطي (د.مقدم فر)
  يبيات (د.رمضاني)مباني ترك

  

  )ملك.د( 1 عمومي رياضيات
  معادالت ديفرانسيل (د.مسجدجامعي)

  مباني آناليز رياضي (د.حسيني)
  نظريه كدگذاري (د.خدائي مهر)

  جبر خطي عددي (د.ذاكري)

لي
كمي

ت ت
يال

حص
ت

  

  (د قريشي) كاربردي سمينار
  )د هاديزاده سمينار محض (

  ( د قريشي) 1آناليز عددي پيشرفته 
  هاي عددي در جبر خطي ( د ذاكري)روش

  (د فاطمي)و كنترل بهينه حساب تغييرات 
  (د رمضاني) 1آناليز تركيبي 

  هندسه منيفلد (د ملك)
  ( د فاطمي) 1سازي خطي پيشرفته بهينه

  نظريه تقريب ( د قريشي)
  

  مباحث ويژه در آناليز عددي ( د مسجدجامعي)
  ي)سازي ناهموار (د كوشكبهينه

  جبرهاي تابعي (د.حسيني)
  نظريه پيشرفته احتمال (د.سياره)

  حساب تغييرات (د.فاطمي)

  فر)هاي خطي (د مقدمنظريه گروه
  ده)نظريه اندازه و احتمال (د ملك زا

  

نبه
وش

د
  

سي
شنا

كار
  

  مباني كامپيوتر و برنامه سازي (د.جوهري)
  آناليز رياضي مقدماتي (د.مسيحا)

  بهينه سازي خطي (د.كوشكي)

  مباني كامپيوتر و برنامه سازي (د.جوهري)
  مباني آناليز رياضي (د.نوروزي)

  (د.سياره) 1احتمال 
  

  )عقيق.د( 2 عمومي رياضيات
  جبر (د.قلندرزاده)

  مباني جبر (د.نيك مهر)
  فرآيندهاي تصادفي (د.ملك زاده)

  )مسيحا.د( 2 عمومي ترياضيا
  روش هاي آماري (د.خودسياني)

  

  )ملك.د( 1 عمومي رياضيات
  نظريه مقدماتي اعداد (د.قلندرزاده)

  آناليز عددي (د.ذاكري)

  

لي
كمي

ت ت
يال

حص
  پيشرفته ( د.قلندرزاده) 3جبر   ت

  ددي در علوم داده ( د هاديزاده)هاي عروش
  

  ( د نوروزي) حقيقي (رياضي كاربردي)آناليز 
  (د مسيحا) ∗جبرهاي 

  الگوريتم و محاسبه ( د جوهري)
  نظريه تصميم بيزي ( د سياره)

  (د سياره) 1استنباط آماري 
  (د ملك زاده)1هاي خطي مدل

  

  جبر جابجايي (د نيكمهر)
  آناليز حقيقي (محض) (د. مسيحا)

  ( د خدايي مهر) مباني رياضي علوم داده
  (د ملك زاده) 1نظريه اندازه و احتمال 

  

نبه
ه ش

س
  

سي
شنا

كار
  

  مباني علوم رياضي (د.حقيقي)
  توابع مختلط (د.عقيق)

   نظريه گراف و كاربردها (د.رمضاني)
  مدارهاي منطقي (د.خدائي مهر)

  معادالت ديفرانسيل (د.مسجدجامعي) 
  يقي)مباني علوم رياضي (د.حق

  توپولوژي عمومي (د.حسيني)
  مدارهاي منطقي (د.خدائي مهر)

  مباني ماتريس ها و جبرخطي (د.مقدم فر)
   مباني تركيبيات (د.رمضاني)

  زئي ( د.حقيقي)معادالت ديفرانسيل با مشتقات ج

  مباني ماتريس ها و جبرخطي (د.مقدم فر) 
  مباني تركيبيات (د.رمضاني)

  

  )ملك.د( 1 عمومي رياضيات
  معادالت ديفرانسيل (د.مسجدجامعي)

  مباني آناليز رياضي (د.حسيني)
  نظريه كدگذاري (د.خدائي مهر)

  جبر خطي عددي (د.ذاكري)

لي
كمي

ت ت
يال

حص
ت

  

  ( د قريشي) 1آناليز عددي پيشرفته 
  حساب تغييرات (د فاطمي)

  

  ( د قريشي) 1آناليز عددي پيشرفته 
  هاي عددي در جبر خطي ( د ذاكري)روش

  (د فاطمي) و كنترل بهينه حساب تغييرات
  (د رمضاني) 1 آناليز تركيبي

  هندسه منيفلد (د ملك)
  ( د فاطمي) 1سازي خطي پيشرفته بهينه

  نظريه تقريب ( د قريشي)
  

  مباحث ويژه در آناليز عددي ( د مسجدجامعي)
  سازي ناهموار (د كوشكي)بهينه

  جبرهاي تابعي (د.حسيني)
  ظريه پيشرفته احتمال (د.سياره)ن

  حساب تغييرات (د.فاطمي)

  فر)هاي خطي (د مقدمنظريه گروه
  نظريه اندازه و احتمال (د ملك زاده)

  

نبه
رش

چها
  

سي
شنا

كار
 

            

لي
كمي

ت ت
يال

حص
ت

 

  پيشرفته ( د.قلندرزاده) 3جبر   
  

        


