
  

  (پرديس شهيد رضايي نژاد) 3942 دانشكده رياضي ه در كالسهايارايه شد دروس يبرنامه زمان

 

 روز

 
  106  105  104  103  102  101  ساعت

به
ــ
ــ
نـ
ش

  

9 -30/7  
  هندسه جبري 

  (د. حقيقي)

  نظريه ميدان و چندجمله اي ها

  (د. عقيق) 

  حساب تغييرات

  (د. فاطمي) 
  

  رمزنگاري- مباحث ويژه

  (د. قرباني) 
  

30/10 -9  

30/12 -30/10  
  توپولوژي جبري

  (د. حقيقي) 

  نظريه سطوح ريماني

  )كمل .د( 

  بهينه سازي غير خطي

  )فاطمي .د( 
  

  خطياي هنظريه گرو ه

  )رمقدم ف. د(
  

30/15 -30/13    
  نظريه نقطه ثابت

  )مسيحا .د( 

  2 استنباط آماري

  (د. سياره) 
  

   ها نظريه نمايش گروه

  (د. رهنماي برقي)

 (بهينه سازي تركيبياتي) نظريه شبكه

  (د. رمضاني)

30/17 -30/15  
  آناليز تابعي محض

  )نوروزي .د( 

  آناليز حقيقي محض

  (د. مسيحا)

  2احتمال 

  (د. ملك زاده)
    

  معادالت انتگرال معمولي و منفرد 

  (د. هاديزاده)

به
ــ
ــ
ــ
ــ
نـ
ش
يك

  

9 -30/7  
  حل عددي معادالت انتگرال

  (د. هاديزاده) 
      

  

  
30/10 -9  

  ( هوا وفضا) 2رياضي 

  )د. ذاكري( 

30/12 -30/10    
  ديفرانسيل معمولي  حل عددي معادالت

  (د. ذاكري)
        

30/15 -30/13  
   جبر جابجايي

  )نيك مهر(د. 
  

 حل عددي معادالت با مشتقات جزيي

  (د. عطايي)
      

30/17 -30/15    
  2آناليز عددي پيشرفته

  )مسجد جامعي .د( 
        

به
ـن
ــ
ــ
ــ
ش
دو

  

9 -30/7  
  هندسه جبري 

  (د. حقيقي) 

  نظريه ميدان و چندجمله اي ها

  (د. عقيق) 
    

  حساب تغييرات 

  (د. فاطمي)
   

30/10 -9  

30/12 -30/10  
  توپولوژي جبري

  (د. حقيقي) 

  نظريه سطوح ريماني

  (د. ملك) 

  بهينه سازي غير خطي

  (د. فاطمي) 
  

  نظريه گرو ههاي خطي

  (د. مقدم فر)
  

30/15 -30/13  
  جبر جابجايي 

  (د. نيك مهر)

  نظريه نقطه ثابت

  (د. مسيحا) 

  2استنباط آماري 

  (د. سياره) 
  

   ها نظريه نمايش گروه

  (د. رهنماي برقي)

 (بهينه سازي تركيبياتي) نظريه شبكه

  (د. رمضاني)

30/17 -30/15  
  آناليز تابعي محض

  (د. نوروزي) 

  آناليز حقيقي محض

  (د. مسيحا)

  2احتمال 

  (د. ملك زاده)
  

  رمزنگاري- مباحث ويژه

  (د. قرباني) 

  ل معمولي و منفرد معادالت انتگرا

  (د. هاديزاده)

به
ــ
ــ
ــ
نـ
ش
ه 
س

  

9 -30/7  
   حل عددي معادالت انتگرال

  (د. هاديزاده)
      

    

30/10 -9  
  ( هوا وفضا) 2رياضي 

  )د. ذاكري( 
  

30/12 -30/10    
  حل عددي معادالت ديفرانسيل معمولي 

  (د. ذاكري)
        

30/15 -30/13  
   حل عددي معادالت با مشتقات جزيي

  (د. عطايي)
          

30/17 -30/15    
  2آناليز عددي پيشرفته

  (د. مسجد جامعي) 
        

                



  

  3942، نيمسال  علوم پرديسدر كارشناسي دانشكده رياضي  دروس ي برنامه زمان  

 

 روز

 
    205  204  203  202  201  104  103  102  101  ساعت

به
ــ
ــ
نـ
ش

  

9 -30/7    
  معادالت با مشتقات

  ذاكري . د
  

  مباني احتمال

  ملك زاده . د
  

  مباني ماتريس ها

  هاديزاده .د

  نظريه محاسبه

  ي برقيرهنما. د
      

30/10 -9        
  روش هاي آماري

  سياره . د
  

  تركيبيات

  ي برقيرهنما . د
        

30/12 -30/10              
  مباني منطق

  رمضاني . د
  مباني منطق

  آقانيانس . د

  ديفرانسيل معادالت

  مسجد جامعي .د
  

30/15 -30/13                    

30/17 -30/15      
  1احتمال 

  هاشمي پرست . د
      

  ديفرانسيلمعادالت 

  مسجد جامعي . د
  

  )فيزيك( 2رياضي 

  مقدم فر .د
  

به
ــ
ــ
ــ
ــ
نـ
ش
يك

  

9 -30/7  
  ز عدديمباني آنالي

  قريشي .د
        

   زبان تخصصي

  حقيقي . د

  جبر 

  قلندرزاده . د
      

30/10 -9    
  )شيمي ( 2رياضي 

  مقدم فر .د
    

  نرم افزارهاي رياضي

  قريشي .د
      

  برنامه سازي پيشرفته

  اي برقيرهنم. د
  

30/12 -30/10    
  اتيمباني تركيب

  مقدم فر .د

  آناليز رياضي

  حسيني .د
  

  اتيمباني تركيب

  ضانيرم . د
          

30/15 -30/13    
  مباني آناليز رياضي

  حسيني . د

   1 رياضي

  

  

  

  مقدم فر . د

          
  2رياضي 

  ملك .د
  

30/17 -30/15          
  توپولوژي

  حسيني . د
  

  رمز نگاري

  قرباني . د
      

به
ـن
ــ
ــ
ــ
ش
دو

  

9 -30/7    
  معادالت با مشتقات

  ذاكري . د
  

  مباني احتمال

  ملك زاده . د
  

  مباني ماتريس ها

  هاديزاده .د

  نظريه محاسبه

  ي برقيرهنما. د
      

30/10 -9            
  تركيبيات

  ي برقيرهنما . د
  

  روش هاي آماري

  سياره . د
    

30/12 -30/10              
  مباني منطق

  رمضاني . د
  

  ديفرانسيل معادالت

  مسجد جامعي .د
  

    ينگــــــــــــفعالـــــــــــــــــــيت هـــــــــــــــاي فره  30/13- 30/15

30/17 -30/15      
  1احتمال 

  هاشمي پرست . د
      

  ديفرانسيلمعادالت 

  مسجد جامعي . د
  

  )(فيزيك 2رياضي 

  مقدم فر .د
  

به
ــ
ــ
ــ
نـ
ش
ه 
س

  

9 -30/7            
   زبان تخصصي

  حقيقي . د

  جبر 

  قلندرزاده . د
  

  مباني آناليز عددي

  قريشي .د
  

30/10 -9    
  )( شيمي 2رياضي 

  رمقدم ف .د
    

  نرم افزارهاي رياضي

  قريشي .د
      

  برنامه سازي پيشرفته

  اي برقيرهنم. د
  

30/12 -30/10    
  مباني تركيبيات

  مقدم فر .د

  آناليز رياضي

  حسيني .د
        

  اتيمباني تركيب

  رمضاني . د
    

30/15 -30/13    
  مباني آناليز رياضي

  حسيني . د

   1رياضي 

  مقدم فر . د
          

  2رياضي 

    ملك .د

30/17 -30/15          
  توپولوژي

  حسيني . د
  

  رمز نگاري

  قرباني . د
      

به
ـن
ــ
ــ
ــ
ش
ر 
ها
چ

  

9 -30/7                      

30/10 -9    
  .)ش .ف( 1رياضي 

  قيق. عد

  

  رياضي فيزيك

  مقدم فر . د

  حل عددي معادالت  

  قريشي . د

          

30/12 -30/10                

30/15 -30/13                      

30/17 -30/15                      


