برنامه درسی دانشکده ریاضی ،نیمسال اول 98-97
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تربیت بدنی  1پسران

تکمیلی

آنالیز حقیقی کاربردی (د .مسیحا) 102
103

مدلهای خطی (د .سیاره)

 PDEفیزیک ریاضی (د .ذاکری) 209

تحصیالت تکمیلی

یکشنبه-سهشنبه

کارشناسی

102

آنالیز عددی (د .هادیزاده)
تربیت بدنی  1دختران

توابع مختلط (د .حقیقی)

105

معادالت دیفرانسیل (د .ذاکری)

101

مبانی هندسه (د .ملک)

مبانی ترکیبیات (د .رمضانی)

104

بهینهسازی خطی (د .فاطمی)

102

احتمال ( 1د .ملک زاده)

102

مبانی ترکیبیات (د .خدایی مهر)

101

مبانی علوم ریاضی (د .حقیقی) سالن سمینار

آنالیز حقیقی کاربردی (د .مسیحا)

102

آنالیز عددی پیشرفته ( 1د .قریشی)104

مدلهای خطی (د .سیاره)

103

نظریه اندازه و احتمال ( 1د .سیاره) 103

 PDEفیزیک ریاضی (د .ذاکری)

209

مبانی ماتریس ها و جبرخطی(د .قربانی)

104

ریاضی ( 1د .ذاکری)

مبانی آنالیز ریاضی (د .نوروزی)

102

سمینارارشد محض(د .مقدمفر)

**

***

ترکیبیات جبری (د .حقیقی)

103

**

101

***

سمینار ارشد محض (د .مقدمفر)

ترکیبیات جبری (د .حقیقی)

ریاضی  -1هوافضا (د .حسینی)

سالن سمینار

نظریه تقریب (د .قریشی)

103

مبانی جبر (د .مقدمفر)

ریاضی ( 3د .حسینی)
هوافضا (د .ایرانی)

105

نظریه جبری گراف (د .قربانی)

104

105

جبرجابجایی ( 1د .نیک مهر)
نظریه گروههای متناهی(د .مقدمفر)

501

شنبه

چهار

معادالت با مشتقات جزئی (د .قریشی) 101

ساختمان دادهها (د .رضاپور)
*

105

فارسی (دکتر علیقلی)
*

زبان عمومی  -ریاضی ( د .آهنی)
استنباط آماری ( 1د .ملک زاده)

104
103

سمینارارشدکاربردی/آمار (د .سیاره) سالن سمینار

103

201

101

*

زبان عمومی (هوافضا)

روشهای عددی در جبرخطی(د .هادیزاده) 202

سالن سمینار در روز  30آبان رزرو می باشد.

زبان عمومی  -ریاضی ( د .آهنی)

روشهای آماری (د .سیاره)

103

سالن سمینار روزهای دوشنبه ساعت فرهنگی در اختیار دنشکده ریاضی می باشد.

105
104

101

آنالیز حقیقی محض (د .نوروزی)

* :فقط شنبه ها :** ،فقط یکشنبه ها *** ،فقط سه شنبه ها

فارسی (دکتر علیقلی)

فیزیک 1

102

معادالت با مشتقات جزئی (د .قریشی) 101

*

*

سالن سمینار

تربیت بدنی  1دختران
101

15-13
101

مبانی کامپیوتر (د .رضاپور)
تحصیالت

شنبه-دوشنبه

کارشناسی

نظریه کدگذاری (د .خدایی مهر)

101

10/30 -12

17-15

101
سالن سمینار

جبر پیشرفته (د .قلندرزاده)

105
104

نظریه یادگیری (د .جوهری-د .رضاپور) 102

مبانی نظریه محاسبه (د .جوهری)

101

فیزیک -هوافضا

105

زبان عمومی -ریاضی

104

هندسه منیفلد (د .ملک)
**

ترکیبیات جبری (د .حقیقی)

سالن سمینار
102

