
 دانشجویان کارشناسی 2993اطالعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 

 رشته ریاضیات و کاربردها دانشکده ریاضی 
 

 99ورودی دانشجویان انتخاب واحد راهنمای 

برای کلیه دانشجویان الزامی  مبانی احتمالو  سازی پیشرفته برنامهو  2ریاضی س ودرانتخاب  (1

 . است

  . ها نظریه مقدماتی مجموعه یا نظریه محاسبهمبانی  یکی از دو درسفقط انتخاب   (2

 الزم است اند،  نشده مبانی ریاضی یا 1ریاضی  دروسدانشجویانی که موفق به گذراندن  (3

  . این دروس را انتخاب نمایند مجدداً 

 . اخذ نمایند درس اختیاریرا به عنوان  1فیزیک توانند درس  می در صورت تمایل  دانشجویان (4

 از مجموعه دروسحداقل یک درس یان توصیه می شود که نسبت به انتخاب به کلیه دانشجو (5

  . نیز اقدام کنند عمومی

با  از طریق ایمیل  در صورت بروز هر گونه ابهام و یا سوال در خصوص نحوه انتخاب واحد می توانید (6

 دکتر انیا آقای  ghoreishif@kntu.ac.ir  خانم دکتر قریشی ی آموزشی،ها  گروه ان محترممدیر

  ghalandarzadeh@kntu.ac.ir قلندرزاده یا دکتر   ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir خدایی مهر  

 .در ارتباط باشید

 /روز

 ساعت

5445-9 9-11431 11431-12 13431-15 15431-15 

 

 شنبه

  2گ - مبانی احتمال

 (د ملک زاده)

 

برنامه سازی پیشرفته 

 (د رضاپور) 1گ 

 

 برنامه سازی پیشرفته 

 (د رضاپور) 2گ

 

 ها نظریه مقدماتی مجموعه

 (د قربانی) 

 

 

 مبانی ریاضی

 مبانی نظریه محاسبه  (د رمضانی)

 (د جوهری)

 

 یکشنبه

 

  1گ -مبانی احتمال 

 (د سیاره)

 

  2گ  - 2ریاضی  

 (د ملک) 

 

 1فیزیک 

 

 1 گ - 2ریاضی 

  1ریاضی  (د ملک) 

 (د مسیحا)

 

 دوشنبه

  2گ -مبانی احتمال 

 (د ملک زاده)

 

برنامه سازی پیشرفته 

 (د رضاپور) 1گ 

 

 2برنامه سازی پیشرفته گ

 (د رضاپور)

 

ها  هنظریه مقدماتی مجموع

 (د قربانی)

 

 مبانی ریاضی

 مبانی نظریه محاسبه  (د رمضانی)

 (د جوهری)

 

 سه شنبه

 

  1گ -مبانی احتمال 

 (د سیاره)

 

 

 

  2گ  - 2ریاضی 

 (د ملک) 

 

 1فیزیک 

 

 1گ  - 2ریاضی 

  1ریاضی  (د ملک) 

 (د مسیحا)
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 99ورودی راهنمای انتخاب واحد دانشجویان 

 

 . برای کلیه دانشجویان الزامی است ریه گرافنظدرس انتخاب  (1

  .آنالیز ریاضی مقدماتیو   مبانی آنالیز عددی یکی از دو درس حداقلانتخاب  (2

  .نظریه مقدماتی اعدادو  1احتمال  یکی از دو درس حداقلانتخاب  (3

  .معادالت دیفرانسیلو  طراحی الگوریتم یکی از دو درس حداقلانتخاب  ،تمایلدر صورت  (4

 اختیاری دروس( گذراندن زبان عمومیبه شرط ) زبان تخصصیو  مبانی نظریه محاسبه دروس (5

 . دننماینسبت به انتخاب آنها اقدام تواند  می تمایلدر صورت یان هستند و دانشجو

در صورت بروز هر گونه ابهام و یا سوال در خصوص نحوه انتخاب واحد می توانید از طریق ایمیل  با  (6

یا آقایان دکتر   ghoreishif@kntu.ac.ir های آموزشی، خانم دکتر قریشی   همدیران محترم گرو

  ghalandarzadeh@kntu.ac.irیا دکتر  قلندرزاده   ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir خدایی مهر  

 .در ارتباط باشید

 

/ روز

 ساعت

5445-9 9-11431 11431-12 13431-15 15431-15 

 

 

 شنبه

 

مبانی نظریه محاسبه 

 (د جوهری)

 

 1گ - نظریه گراف 

 (د رمضانی) 

  2گ-نظریه گراف 

 (د رمضانی)

 

نظریه مقدماتی اعداد 

 زبان تخصصی (د قربانی)

 (خدایی مهر د)

 طراحی الگوریتم

 (د جوهری) 

 مبانی آنالیز عددی  یکشنبه

 (د هادی زاده)

 آنالیز ریاضی مقدماتی  

 (د نوروزی)

  1احتمال 

 (د ملک زاده)

معادالت دیفرانسیل 

 (د مسجدجامعی)

 

 دوشنبه

 

مبانی نظریه محاسبه 

 (د جوهری)

 

  

 1گ - نظریه گراف

 (د رمضانی) 

  2گ-نظریه گراف 

 (رمضانی د)

 

نظریه مقدماتی اعداد 

 طراحی الگوریتم (د قربانی)

 (د جوهری) 

 مبانی آنالیز عددی سه شنبه

 (د هادی زاده) 

  1احتمال   

 (د ملک زاده)

معادالت دیفرانسیل 

 (د مسجدجامعی)

 زبان تخصصی     چهارشنبه

 (د خدایی مهر)

 

 

 

 

mailto:ghoreishif@kntu.ac.ir
mailto:ghoreishif@kntu.ac.ir
mailto:ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir
mailto:ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir
mailto:ghalandarzadeh@kntu.ac.ir


 99ورودی راهنمای انتخاب واحد دانشجویان 

 

بر اساس برنامه نسبت به اخذ دروس می توانند دانشجویان با توجه به واحدهای گذرانده شده  (1

 .  اقدام نمایند زیر

در صورت بروز هر گونه ابهام و یا سوال در خصوص نحوه انتخاب واحد می توانید از طریق ایمیل  با   (2

یا آقایان دکتر   ghoreishif@kntu.ac.ir های آموزشی، خانم دکتر قریشی   ران محترم گروهمدی

  ghalandarzadeh@kntu.ac.irیا دکتر  قلندرزاده   ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir خدایی مهر  

 .در ارتباط باشید

/ روز

 ساعت

5445-9 9-11431 11431-12 13431-15 15431-15 

 

 شنبه

 فرآیند تصادفی 

 (د سیاره)

 

 رمزنگاری مقدماتی 

 (د خدایی مهر)

 مبانی جبر

 (د مقدم فر) 

 

 طراحی الگوریتم 

 (د جوهری)

 

 حاسبه مبانی نظریه م

 (د جوهری)

 زبان تخصصی

 (خدایی مهر د)

 

 یکشنبه

   

 جبرخطی عددی 

 (د ذاکری)

  1احتمال 

 (د ملک زاده)

 

 آنالیز ریاضی 

 جبر  (د حسینی)

 (د نیک مهر)

 

 

 دوشنبه

 فرآیند تصادفی 

 (د سیاره)

 

 رمزنگاری مقدماتی 

 (د خدایی مهر)

 

 مبانی جبر

 (د مقدم فر) 

 

 طراحی الگوریتم 

 (د جوهری)

 

 ظریه محاسبه مبانی ن

 (د جوهری)

 

 سه شنبه

   

 جبرخطی عددی

 (د ذاکری) 

  1احتمال 

 (د ملک زاده)

 

 آنالیز ریاضی

 جبر  (د حسینی)  

 (د نیک مهر)

 زبان تخصصی     چهارشنبه

 (د خدایی مهر)
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 و ماقبل 99ورودی راهنمای انتخاب واحد دانشجویان 
 

  . الزامی است حل عددی معادالت دیفرانسیلو  مبانی هندسهانتخاب دروس  (1

یان می توانند هستند که دانشجو اختیاریدروس سایر دروس ارائه شده در برنامه زیر،  (2

  . نسبت به انتخاب آنها اقدام کنندواحدهای گذرانده متناسب با 

و  توابع مختلط، توپولوژی عمومیدروس  متقاضی ارائهاین دسته از دانشجویان چنانچه  (3

هستند، می توانند  درخواست خود را به نشانی   ادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئیمع

  malek@kntu.ac.ir ارسال نمایند . 

به  توسط دانشجویان ولیل موجه دداشتن  صورت ، در3991نیمسال دروس در این با توجه به ارائه  

بدیهی . خواهد شدحذف و اضافه ارائه زمان ، این دروس در فیت کالسظر رسیدن به حد نصابشرط 

دو حداکثر  که، آن دسته از دانشجویانی 3992در نیمسال  در صورت عدم ارائه این دروساست که 

نسبت به انتخاب   1411سال در تابستان جهت دانش آموختگی باقی می ماند، می توانند نها آ درس

 . اقدام نماینده استاد ب یمعرفاین دروس به صورت 

در صورت بروز هر گونه ابهام و یا سوال در خصوص نحوه انتخاب واحد می توانید از طریق ایمیل  با (  4

یا آقایان دکتر   ghoreishif@kntu.ac.ir های آموزشی، خانم دکتر قریشی   مدیران محترم گروه

  ghalandarzadeh@kntu.ac.irیا دکتر  قلندرزاده   ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir ر  خدایی مه

 .در ارتباط باشید

 

/ روز

 ساعت

5445-9 9-11431 11431-12 13431-15 15431-15 

 نظریه محاسبه  مبانی شنبه

 (د جوهری)

 رمزنگاری مقدماتی

 (د خدایی مهر)

 زبان تخصصی

 (د خدایی مهر)

 طراحی الگوریتم

 (د جوهری)

 مبانی هندسه

 (د حقیقی)

نظریه حلقه و مدول  یکشنبه

 (د قلندرزاده)

 یفرانسیلد حل عددی معادالت

 (د قریشی)

 هندسه جبری مقدماتی 

 ( د حقیقی)

 افزارهای ریاضی نرم

 (ذاکری د)

 

مبانی نظریه محاسبه  دوشنبه

 (د جوهری)

 رمزنگاری مقدماتی

 (د خدایی مهر)

 طراحی الگوریتم 

 (د جوهری)

 مبانی هندسه 

 (د حقیقی)

نظریه حلقه و مدول  سه شنبه

 (د قلندر زاده)

 دیفرانسیل حل عددی معادالت

 (د قریشی)

 هندسه جبری مقدماتی 

 (د حقیقی)

 افزارهای ریاضی  نرم

 (ذاکری د)

 

 زبان تخصصی      چهارشنبه

 (د خدایی مهر)

 

 آموزش دانشکده ریاضی                                                                                                                  
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