
1993 در نیمسال اول کارشناسیبرنامه هفتگی دروس   

درس درس درس درس درس درس

کالس ایام هفته کالس استاد استاد کالس استاد کالس استاد کالس استاد کالس استاد

39-31 31-31 31-31 31-31:11 31:11-9 9-1:11

مبانی ریاضی مبانی ریاضی 3ریاضیات عمومی  ترکیبیاتمبانی  نظریه مقدماتی اعداد مدار منطقی

به
شن

حقیقی -- -- حقیقی -- ذاکری -- مقدم فر رمضانی -- خدایی مهر --

روش های آماری مبانی جبر نظربه کدگذاری بهینه سازی خطی طراحی الگوریتم

سیاره -- -- قلندرزاده -- خدایی مهر -- فاطمی -- رضاپور

توابع مختلط 3احتمال  ترکیبیاتمبانی  3ی عموم اتریاضی

ملک -- -- سیاره -- مقدم فر -- ذاکری

 انی ریاضیمب

 مقدم فر --

آنالیز عددی مبانی کامپیوتر معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی مبانی آنالیز جبر خطی مبانی ماتریس و  مبانی ماتریس و جبر خطی

به
شن

یک
 

-- مسجدجامعی -- جوهری -- حقیقی -- نوروزی -- قریشی -- هادی زاده

1ریاضیات عمومی  1ریاضیات عمومی  معادالت دیفرانسیل مبانی آنالیز توپولوژی

-- ه مسیحاپروان -- حسینی -- -- حسینی -- نوروزی

1ریاضیات عمومی  ها ساختمان داده ریاضیآنالیز  جبر خطی عددی

حسینی -- -- رضاپور -- پروانه مسیحا -- ذاکری

 دیفرانسیلمعادالت  مبانی هندسه مبانی کامپیوتر

 -- -- جوهری -- ملک

مبانی ریاضی مبانی ریاضی 3ضیات عمومی اری مبانی ترکیبیات نظریه مقدماتی اعداد  مدار منطقی

شن
دو

به
 

حقیقی -- -- مقدم فر -- ذاکری -- مقدم فر -- رمضانی -- خدایی مهر

روش های آماری مبانی جبر نظریه کدگذاری بهینه سازی خطی طراحی الگوریتم

سیاره -- -- قلندرزاده -- خدایی مهر -- فاطمی -- رضاپور

توابع مختلط 3احتمال  ترکیبیاتمبانی  3ریاضیات عمومی 

ملک -- -- سیاره -- مقدم فر -- ذاکری

 انی ریاضیمب

 مقدم فر --

آنالیز عددی مبانی کامپیوتر تقات جزئیمعادالت دیفرانسیل با مش مبانی آنالیز مبانی ماتریس و جبر خطی  مبانی ماتریس و جبر خطی

به
شن

ه 
س

امعیمسجدج -- -- جوهری -- حقیقی -- نوروزی -- قریشی -- هادی زاده

1ریاضیات عمومی  1 ریاضیات عمومی معادالت دیفرانسیل مبانی آنالیز توپولوژی

ه مسیحانواپر -- -- حسینی -- -- حسینی -- نورورزی

1ریاضیات عمومی  ها ساختمان داده ریاضیآنالیز  جبر خطی عددی
حسینی -- -- رضاپور -- پروانه مسیحا  ذاکری --

مبانی کامپیوتر مبانی هندسه معادالت دیفرانسیل

جوهری -- -- ملک --



3991 در نیمسال اول تحصیالت تکمیلیبرنامه هفتگی دروس   
 درس درس درس درس درس درس

 استاد  کالس  استاد  کالس  استاد  کالس  استاد  کالس  استاد  کالس  استاد  کالس  ایام هفته 

19-17  17-15  15-13  12-30:10  30:10-9  9-7:30 

  جبری گراف نظریه   1استنباط آماری  نظریه اندازه و احتمال  جبر باناخ  آنالیز حقیقی 

 

به
شن

 

 

   مقدم فر   سیاره   ملک زاده   حسینی   مسیحا پروانه  

  روش های عددی در علوم داده  مبانی ریاضی علوم داده  داده کاوی  یادگیری ماشین  

   فاطمی+ قریشی   خدایی مهر   جوهری   رضاپور    

  مباحث ویژه در آنالیز عددی  مباحث ویژه  جبر پیشرفته  آنالیز عددی پیشرفته  

   ذاکری   نیک مهر   قلندرزاده  قریشی    

   هندسه منیفلد بهینه سازی خطی پیشرفته  انالیز ترکیبیاتی  

     ملک   فاطمی   رمضانی    

    سمینار  

       رمضانی      

  نظربه تصمیم بیزی  استنباط آماری  روش های عددی در جبر خطی  توابع خاص  

 

به
شن

یک
 

   سیاره   سیاره   هادی زاده   مسجد جامعی    

  سمینار مدل های خطی  1معادالت دیفرانسیل پاره ای  

   ملک زاده   ملک زاده     امین عطایی    

  جبری گراف نظریه   1استنباط آماری  نظریه اندازه و احتمال  جبر باناخ  آنالیز حقیقی 

 

به
شن

دو
 

 

 

به 
شن

ه 
س

 

 

   مقدم فر   سیاره   زاده ملک   حسینی   پروانه مسیحا  

  روش های عددی در علوم داده  مبانی ریاضی علوم داده  داده کاوی  یادگیری ماشین  

   فاطمی+ قریشی   خدایی مهر   جوهری   رضاپور    

  مباحث ویژه در آنالیز عددی  مباحث ویژه  جبر پیشرفته  آنالیز عددی پیشرفته  

   ذاکری  نیک مهر   قلندرزاده  قریشی    

   هندسه منیفلد بهینه سازی خطی پیشرفته  آنالیز ترکیبیاتی  

     ملک   فاطمی   رمضانی    

    سمینار  

       رمضانی      

  نظریه تصمیم بیزی  استنباط آماری  روش های عددی در جبر خطی  توابع خاص  

 

به 
شن

ه 
س

 

   سیاره   سیاره   هادی زاده   مسجد جامعی    

  سمینار مدل های خطی  1معادالت دیفرانسیل پاره ای  

   ملک زاده   ملک زاده     امین عطایی    
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