
 

 کارشناسیدروس تخصصی جهت دانشجویان برنامه پیشنهادی انتخاب واحد 

 401-402نیمسال اول  

  ریاضیات و کاربردهاارشناسی ک - 1401ورودی 

 17:30-15:30 15:30-13:30 12:30-11 11-9:30 9:30-8 روز/ ساعت
 

 شنبه
  1ریاضی  

 ) د ملک( 1 روهگ

 مبانی علوم ریاضی

 )د حقیقی( 1 روهگ 

  

 

 یکشنبه
 و برنامه نویسی مبانی کامپیوتر   

 ازیمج - (ید عبدالعل) 1 روهگ

 

      دوشنبه
 

 سه شنبه
  1ریاضی  

 ) د ملک( 1 روهگ

 مبانی علوم ریاضی

 )د حقیقی( 1 روهگ 

 نویسیامه و برن مبانی کامپیوتر

 ازیمج -ی( د عبدالعل) 1گروه 

 

      چهارشنبه

 

   علوم کامپیوترکارشناسی  - 1401ورودی 

 17:30-15:30 15:30-13:30 12:30-11 11-9:30 9:30-8 روز/ ساعت
 

 شنبه
  1ریاضی  

 ) د ملک( 2گروه 

 مبانی علوم ریاضی

 )د حقیقی( 2 روهگ 

  

 

 یکشنبه
 و برنامه نویسی مبانی کامپیوتر    

 ازیمج - (ید عبدالعل)  2وه رگ

      دوشنبه
 

 سه شنبه
  1ریاضی  

 ) د ملک( 1 روهگ

 مبانی علوم ریاضی

 )د حقیقی( 1 روهگ 

 ه نویسیماو برن مبانی کامپیوتر 

 ازیمج -ی( د عبدالعل)  2گروه 

      چهارشنبه

 



 

 ریاضیات و کاربردهاکارشناسی  - 1400ورودی 

 17:30-15:30 15:30-13:30 12:30-11 11-9:30 9:30-8 روز/ ساعت
 

 شنبه
 (د عقیق) 2 یاضیر

 

 ) د سیاره( 1گ – 1احتمال 

 (مهر د نیک) 1 دیفرانسیل گ عادالتم
 

 (خودسیانی د) 2 گ 1 احتمال

 (د خودسیانی) احتمالمبانی  مبانی جبر )د قلندر زاده(
 

 (د مقدم فر)مبانی ترکیبیات

 

 )د حسینی ( 3ریاضی  ها و جبر خطی )د قریشی(مبانی ماتریس یکشنبه

 

 مبانی آنالیز عددی )د ذاکری( (د حسینی)ی آنالیز ریاضی مقدمات

 

 (وشکیکد ) 1 آزمایشگاه ریاضی

 

 دوشنبه
 (د عقیق) 2 یاضیر

 

 ) د سیاره( 1گ – 1احتمال 

 (مهر د نیک) 1 دیفرانسیل گ عادالتم
 

 (خودسیانی د) 2 گ 1 احتمال

 (د خودسیانی) احتمالمبانی  مبانی جبر )د قلندر زاده(
 

 (د مقدم فر)مبانی ترکیبیات

 

 ها و جبر خطی )د قریشی(مبانی ماتریس سه شنبه

 

 )د حسینی ( 3ریاضی 

 

 آنالیز عددی )د ذاکری( مبانی (د حسینی)یآنالیز ریاضی مقدمات

 

 (د کوشکی) 2 آزمایشگاه ریاضی

      چهارشنبه

 

 علوم کامپیوترکارشناسی  - 1400ورودی 

 17:30-15:30 15:30-13:30 12:30-11 11-9:30 9:30-8 روز/ ساعت
 

 شنبه
 (د عقیق) 2یاضیر

 

 ) د سیاره(1گ – 1احتمال 

 (د خودسیانی) احتمالمبانی  (د جوهری) هاها و الگویتمساختمان داده (د جوهری) هاالگوریتم و تحلیل طراحی

 

 

 های کامپیوتریسیستم اصول     یکشنبه
 (د خدایی مهر)

 

 دوشنبه
 (د عقیق) 2یاضیر

 ) د سیاره(1گ – 1احتمال 

  (د خودسیانی) احتمالمبانی  (د جوهری) هاها و الگویتمساختمان داده (د جوهری) هاالگوریتم و تحلیل طراحی

 های کامپیوتری سیستم اصول     سه شنبه

 (د خدایی مهر)

      چهارشنبه

 

 



 

 کارشناسی ریاضیات و کاربردها- 99ورودی 

 17:30-15:30 15:30-13:30 12:30-11 11-9:30 9:30-8 روز/ ساعت
 

 شنبه

 

 نظریه اعداد )د قلندرزاده(
 

 ) د سیاره(1گ – 1احتمال 

 

 

 مبانی آنالیز  )د نوروزی(

 

 د قلندر زاده(مبانی جبر )
 

 (خودسیانی د) 2 گ 1 احتمال

 

 (د مقدم فر)مبانی ترکیبیات
 

 سازی خطی )د کوشکی(بهینه

 

 نظریه گراف )د مقدم فر(

 

 یکشنبه

 ها و جبر خطی )د قریشی(مبانی ماتریس
 

 توابع مختلط )د امین عطایی(
 

 ی )د ذاکری(دجبرخطی عد

 

 نظریه کدگذاری ) د خدایی مهر(

 

 

 (د حسینی)ی آنالیز ریاضی مقدمات

 

 مبانی آنالیز عددی )د ذاکری(
 

 آنالیز عددی )د مسجد جامعی(

 

 

 دوشنبه
 

 نظریه اعداد )د قلندرزاده(
 

 ) د سیاره(1گ – 1احتمال 

 

 

 مبانی آنالیز  )د نوروزی(

 

 د قلندر زاده(مبانی جبر )
 

 (خودسیانی د) 2 گ 1 احتمال

 

 (د مقدم فر)مبانی ترکیبیات
 

 سازی خطی )د کوشکی(بهینه

 

 نظریه گراف )د مقدم فر(

 

 سه شنبه

 ها و جبر خطی )د قریشی(مبانی ماتریس
 

 توابع مختلط )د امین عطایی(
 

 ی )د ذاکری(دجبرخطی عد

 

 نظریه کدگذاری ) د خدایی مهر(

 

 

 (د حسینی)ی آنالیز ریاضی مقدمات

 

 مبانی آنالیز عددی )د ذاکری(
 

 آنالیز عددی )د مسجد جامعی(

 

 

      چهارشنبه

 

 

 

 

 

 



 

 کارشناسی ریاضیات و کاربردها  - و ماقبل 98ورودی 

 17:30-15:30 15:30-13:30 12:30-11 11-9:30 9:30-8 روز/ ساعت
 

 شنبه

 

 ) د سیاره(1گ – 1احتمال 

 

 مبانی آنالیز  )د نوروزی(
 

 توپولوژی عمومی )د مسیحا(
 

 (د عقیق)جزئی  مشتقاتمعادالت دیفرانسیل با 

 مبانی جبر )د قلندر زاده(
 

 د) 2 گ 1 مالاحت

 (خودسیانی

 (د مقدم فر)مبانی ترکیبیات

 سازی خطی )د کوشکی(بهینه

 نظریه گراف )د مقدم فر(

 

 

 یکشنبه

 

 ها و جبر خطی )د قریشی(مبانی ماتریس

 

 

 نظریه کدگذاری ) د خدایی مهر(

 

 

 یآنالیز ریاضی مقدمات

 (د حسینی)

 

 مبانی آنالیز عددی )د ذاکری(
 

 زاده( فرآیندهای تصادفی )د ملک
 

 آنالیز عددی )د مسجد جامعی(

 

 مبانی هندسه )د حقیقی(

 

 دوشنبه

 

 ) د سیاره(1گ – 1احتمال 

 

 مبانی آنالیز  )د نوروزی(
 

 توپولوژی عمومی )د مسیحا(
 

 (د عقیق)جزئی  مشتقاتمعادالت دیفرانسیل با 

 مبانی جبر )د قلندر زاده(
 

 د) 2 گ 1 مالاحت

 (خودسیانی

 (د مقدم فر)مبانی ترکیبیات

 سازی خطی )د کوشکی(بهینه

 نظریه گراف )د مقدم فر(

 

 

 سه شنبه

 

 ها و جبر خطی )د قریشی(مبانی ماتریس

 

 

 نظریه کدگذاری ) د خدایی مهر(

 

 

 یآنالیز ریاضی مقدمات

 (د حسینی)

 

 مبانی آنالیز عددی )د ذاکری(
 

 زاده( فرآیندهای تصادفی )د ملک
 

 آنالیز عددی )د مسجد جامعی(

 

 مبانی هندسه )د حقیقی(

      چهارشنبه

 

 

 

 

 


