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 شیزموآ برنامه
 

 

م  داده  در علو -زيبهینهسا –دي نالیز عدهای آیشاگردر  دیریاضی کاربر برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته   
 ٤  و در قالب هسال ٢به صورت یک دوره  عتف  مصوب ابالغی دفرت برنامه ریزی وزارت نامهبر اساس آخرین آیین   دانشکده ریاضی

زایش به پنج نیمسال تحصیلی دانشکده قابل افشورای تایید خاص پس از  در مواردشد که طول دوره خواهد اجرا  تحصیلی نیمسال
 است.

 

 ي دورهحدهاوا ادتعد
شامل درس های الزامی و  حدوا ٣٢ در کلیه گرایش ها  ديبرریاضی کارشته رشد ارشناسی رکادوره سی ي درحدهااد واتعد •

 :اختیاری به انض�م سمینار و پایان نامه  به رشح زیر می باشد -تخصصی
 

 :میالزا يهادرس
ی یشهااگرسایر صلی ا های درس از درس ١ویش اصلی گري اهادرساز درس آن  ٢که  چهار واحدی  درس ٣حد شامل وا ١٢ •

  انتخاب می شود. مربوطهآموزشی  وهنظر گر با کاربردی  یاضیر

 

 :ريختیاا -تخصصی يهادرس
ي اهدرس از درس ١وگرایش ري ختیاا -تخصصی ي هاول درسجداز آن  درس  ٣ کهي حدواسه درس  ٤حد شامل وا ١٢ •

 وه آموزشی مربوطه انتخاب می شود.گراستاد راهن� و تایید با نظر مرتبط گرایش های سایر ري ختیاا
 

 سمینار و پایان نامه: 

 شود.اخذ  تحصیلی در نیمسال دوم یا سوم  الزم است  که سمینار  درس  واحد  ٢  •

 .اخذ شودو اضافه و تا قبل از زمان حذف م سول نیمساپایان نامه که الزم است در  حدوا ٦  •

 

 نکات مهم: 

   واحد اخذ �اید. ١٤تا  ٨الزم است دانشجو در هر نیمسال تحصیلی بین 

 بمحسو وطمشر نشجودا رتینصوا غیر درباشد.  ١٤ قلاحد بایدنیمسال   هر لمعد و ١٢ درس هر در قبولی هنمر 
   .دمیشو

 هد شدانشجو خومحرومیت از تحصیل دامنجر به  طیومشرم تر دو.              



  

 نیست.ز تحصیل مجال اول نیمسادر نامه نپایار و سمیناس و در خذ ا 

 ستامی الزاسی درحد وا  ٨حداقل ن ندراگذ، رسمینادرس خذ اي ابر. 

 ست.وري اضر وه گرمجوز و می الزدروس احد شامل وا  ١٦حداقل ن ندرانامه گذنخذ پایااي ابر 

  می ز نیارد مودروس برای گذراندن مجدد  خت هزینهداپرملزم به  نشجودروس، داخذ امقررات عایت م رعدرت صودر
 باشد.

  بوده تخصصی های  واحد باشد، اولویت اخذ درس با درس ٨چنانچه واحدهای درسی دانشجو  در نیمسال سوم بیش از
سال در نیم ،تصویب گروه آموزشیپس از موضوع پایان نامه استاد راهن� و موظف است ضمن انتخاب  و دانشجو 

 چهارم واحد پایان نامه را اخذ �اید.

  در لینک های سال ورود بر اساس را تحصیلی خود دوره و ضوابط آموزشی قوانین کلیه دانشجو موظف است

https://www.kntu.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=15244&
tempname=Math96&sub=51&methodName=ShowModuleContent 

 
 به دقت مطالعه �اید.       

      

https://www.kntu.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=15244&tempname=Math96&sub=51&methodName=ShowModuleContent
https://www.kntu.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=15244&tempname=Math96&sub=51&methodName=ShowModuleContent


  

 

 عددینالیز آیش اگر کاربردی ریاضی ارشد کارشناسی دوره
 

 درس) ٢(  عددیگرایش آنالیز  میالزا -دروس اصلی  1-1:ول جد
 حداد واتعد م درسنا

 ٤ پیشرفتهدي نالیز عدآ

 ٤ نالیز حقیقیآ

 الزامی درطول دوره است) -درس اصلی هر دودانشجو موظف به گذراندن  (
 

 درس) ١( دي نالیز عدآیش اگر دروس الزامی 1-2:ول جد

 م درسنا حداد واتعد

 1خطی پیشرفته زي بهینه سا 4

 محاسبهو یتم رلگوا 4

 الگوریتم هاي علوم داده 4

  1غیر خطی پیشرفته زي بهینه سا ٤

 محاسبهو یتم رلگوا 4

 دبررکاع و طالانظریه  4
 درس از دروس الزامی گرایش درطول دوره است) یک موظف به گذراندن  فقط (دانشجو

 دروس به ترتیب اولویت گرایش در جدول مرتب شده اند.
 

 )درس  ۴درس و حد اکرث  ۳حداقل   ( دينالیز عدآیش اگرري ختیاا -تخصصیدروس  1-3:ول جد
ل طوول زیر در جددرس از دروس سه  قلاحدبه گذراندن نشجو موظف دا(

 دوره است)
 م درسنا حداد واتعد )ها(زیا همنیاز پیشنیا

 های عددی در جرب خطی روش ٣ -

 جزئیبا مشتقات نسیل ایفرت دالدمعادي حل عد ٣ پیشرفتهدي نالیز عدآ

 نسیل معمولیایفرت دالدمعادي حل عد ٣ پیشرفتهدي نالیز عدآ

 النتگرت االدمعادي حل عد ٣ پیشرفتهدي نالیز عدآ

 عناصر متناهیروش  ٣ نالیز حقیقیو آپیشرفته دي نالیز عدآ

 نظریه تقریب ٣ نالیز حقیقیو آپیشرفته دي نالیز عدآ

 النتگرت االدنظریه معا ٣ نالیز حقیقیآ

 نهاد آبررکاو موجک ها  ٣ نالیز حقیقیآ

 يکسرال نتگرو انسیل ایفرت دالدمعادي حل عد ٣ پیشرفتهدي نالیز عدآ

 فیدنسیل تصاایفرت دالدمعادي حل عد ٣ پیشرفتهدي نالیز عدآ

 زه اينالیز باآ ٣ جبر خطیدي در عدي هاروش 

 یاضیل سازی رمد ٣ -

 شبکهون بدي هاروش  ٣ پیشرفتهدي نالیز عدآ

 دينالیز عده در آیژومباحث  3 وهگرزه جاا



  

نسبت به انتخاب آنالیز عددی،  گرایشدر ی ماتریسمحاسبات با توجه به اهمیت به دانشجویان توصیه می شود که  •
در طول دوره تحصیلی خود اختیاری  -س تخصصیو در یکی از عنوان ه ب  »های عددی در جرب خطی روش«درس 

 اقدام �ایند. 
 

سایر ري ختیاا-تخصصیاول دروس جدد را از یگر خوري دختیاا-تخصصیدرس یک  زادست ماز انشجو مجادا •
 .کندب نتخااهنما د راستاابا نظر ازی، علوم داده) بهینهس (دي برریاضی کاي ریشهااگر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 گرایش بهینه سازی ریاضی کاربردیارشد کارشناسی دوره 

 

 درس ) ۲(  هینه سازیگرایش بمی الزا -دروس اصلی 2-1:ول جد
 نام درس تعداد واحد پیشنیاز درس

۱بهینه سازی خطی پیرشفته  ۴ بهینه سازی خطی (کارشناسی)  
۱ بهینه سازی غیر خطی پیرشفته ۴ جرب خطی عددی یا مبانی آنالیز عددی  

 الزامی درطول دوره است) -درس اصلی هر دودانشجو موظف به گذراندن  (
 

درس ) ۱می ( دقیقا دروس الزا: ٢-٢ول جد  
 نام درس تعداد واحد پیشنیاز درس

 آنالیز عددی پیرشفته ۴ مبانی آنالیز عددی (کارشناسی)

 الگوریتم و محاسبه ۴ -----

 الگوریتم های علوم داده ۴ -----
 نظریه اطالع و کاربرد ۴ -----

)مبانی آنالیز ریاضی (کارشناسی  آنالیز حقیقی ۴ 
ضی علوم دادهمبانی ریا ۴ ------  

 درس از دروس الزامی گرایش درطول دوره است) یک موظف به گذراندن  فقط (دانشجو
 دروس به ترتیب اولویت گرایش در جدول مرتب شده اند.

 

 درس ) ۴درس و حد اکرث  ۳اختیاری ( حداقل   -دروس تخصصی  :٣-٢ول جد
ل دوره اخذ کند)درس از دروس جدول زیر را در طو حداقل سه (دانشجو موظف است   

تعداد  پیشنیاز درس
 واحد

 نام درس

۲بهینه سازی خطی پیرشفته  ۳ بهینه سازی خطی (کارشناسی)  

 بهینه سازی ناهموار ۳ --------

 بهینه سازی شبکه ای ۳ بهینه سازی خطی (کارشناسی)

 حساب تغییرات و کنرتل بهینه ۳ --------

 مدلسازی ریاضی ۳ -------

 بهینه سازی چند هدفه ۳ بهینه سازی خطی (کارشناسی)

 روشهای نقطه درونی ۳ -------

 نظریه بازی و کاربردها ۳ --------

 برنامه ریزی پویا ۳ بهینه سازی خطی (کارشناسی)

 مباحث ویژه در بهینه سازی ۳ --------

۲بهینه سازی غیر خطی پیرشفته  ۳ بهینه سازی خطی (کارشناسی)  

نه سازی خطی (کارشناسی)بهی  بهینه سازی محدب ۳ 

بهینه سازی خطی (کارشناسی) و مبانی 
 ترکیبیات

 بهینه سازی ترکیبیاتی ۳

 برنامه ریزی صحیح ۳ بهینه سازی خطی (کارشناسی)

 کنرتل بهینه تصادفی ۳ --------

 کنرتل خطی و غیر خطی ۳ ------------

 شبیه سازی پیرشفته ۳ ----------

ینه سازی خطی (کارشناسی)به  بهینه سازی تصادفی ۳ 

 نظریه مکان یابی ۳ -------

 بهینه سازی و شبکه های عصبی ۳ -------

 بهینه سازی خطی نیمه نامتناهی ۳ ------

 



  

سایر ري ختیاا-تخصصیاول دروس جدد را از یگر خوري دختیاا-تخصصیدرس یک زاد ست ماز انشجو مجادا •
 .کندب نتخااهنما د راستاابا نظر آنالیز عددی، علوم داده)  (دي برریاضی کاي ریشهااگر

به دانشجویان توصیه می شود که با توجه به اهمیت محاسبات ماتریسی در گرایش بهینه سازی، نسبت به انتخاب  •
اختیاری از جدول گرایش آنالیز عددی  -به عنوان یکی از دروس تخصصی  »روش های عددی در جرب خطی«درس 

 طول دوره تحصیلی اقدام �ایند.  در

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 گرایش علوم داده ریاضی کاربردی ارشد کارشناسی دوره
 

 درس ) ۳گرایش علوم داده ( می الزا -: دروس اصلی١-٣ول جد
 نام درس تعداد واحد

 مبانی ریاضی علوم داده ۴
 های علوم دادهالگوریتم ۴
 * اسبهالگوریتم و مح ۴

 الزامی درطول دوره است) -درس اصلی سههر دانشجو موظف به گذراندن  (
 

تواند به میتایید گروه دانشجو در رشایط خاص نظیر عدم ارائه درس، با تبرصه: درس الگوریتم و محاسبه جز دروس الزامی است اما  •
  زیر را اخذ �اید. ٢-٣جدول  جای درس الگوریتم و محاسبه یکی از دروس 

 

 )با تایید گروهدرس  ۱ نهایتاً ( گرایش علوم دادهدروس الزامی : ٢-٣ول جد
 نام درس تعداد واحد

 الگوریتم و محاسبه ۴
 نظریه اطالع و کاربرد ۴
 ١بهینه سازی خطی پیرشفته  ۴
 ١بهینه سازی غیر خطی پیرشفته  ۴
 آنالیز عددی پیرشفته ۴
 آنالیز حقیقی ۴

 گرایش درطول دوره است) اختیاری-درس از دروس الزامی یک دن  فقطموظف به گذران (دانشجو
 دروس به ترتیب اولویت گرایش در جدول مرتب شده اند.

 

 )درس ۴درس و حد اکرث  ۳حداقل  اختیاری (  -دروس تخصصی :٣-٣ول جد
ل طوول زیر در جددرس از دروس سه  قلاحدبه گذراندن نشجو موظف دا(

 دوره است)
 م درسنا حداد واتعد )ها(زنیایا همز پیشنیا

 نظریه یادگیری ۳ 

 یادگیری ژرف ۳ یادگیری ماشین یا نظریه یادگیری

 کاویداده ۳ 

 یادگیری آماری ۳ 

 سنجش فرشده ۳ 

 هادادهمدل سازی و پردازش مه ۳ 

 های گرافی احت�التیمدل ۳ 

 های کالنهای کارا برای پردازش دادهالگوریتم ۳ 

 گراف کاوی ۳ وی یا اجازه استادکاداده

 کاوی و وب کاویمنت ۳ کاوی داده

 های با بعد باالمدلسازی و تحلیل داده ۳ 

 ها سازی دادهدیداری ۳ کاوی یا اجازه استادداده

 های دور افتادهتشخیص داده ۳ 

 های زمانیرسی ۳ 



  

 های عددی در علوم دادهروش ۳ 

 دهسازی در علوم دابهینه ۳ 

 های توپولوژی در علوم دادهروش ۳ 

 های هندسی در علوم دادهروش ۳ 

 مباحث ویژه در علوم داده ۳ اجازه گروه

 
سایر ري ختیاا-تخصصیاول دروس جدد را از یگر خوري دختیاا-تخصصیدرس یک زاد ست ماز انشجو مجادا •

 .کندب نتخااهنما د رااستابا نظر آنالیز عددی، بهینه سازی)  (دي برریاضی کاي ریشهااگر



  

 

 هشیوبرنامه پژ
 
 

 هنماد راستااتعیین 
 

(حداکرث تا قبل از زمان حذف و اضافه تحصیلی   سومل نیمسا ابتدای در هر دوره، ن نشجویاي داهنماد راستاانحوه انتخاب  ∗
که توسط گروه های است  هایی م های اولویت انتخاب اساتید  راهن� و یا سایر روش یع فرزتوقالب فرآیند  و در نیمسال سوم)

  .آموزشی  به دانشجویان اطالع رسانی خواهد شد

رشته/گرایش تحصیلی و آشنایی با و شناخت کامل از دوره آموزشی گذراندن  از پس  توصیه می شود که اکیداً به دانشجویان  ∗
  یند. اانتخاب استاد راهن� اقدام � مشاوره و  نسبت به گروه آموزشی مربوطه  استادان

با توجه به آنکه انتخاب موضوع پایان نامه پس از مشخص شدن استاد راهن� و تصویب شورای گروه صورت می گیرد، لذا به  ∗
   خودداری �ایند. انتخاب موضوع پایان نامه ، از دانشجویان توصیه می شود که تا قبل از انتخاب رسمی استاد راهن� و تایید گروه

 ،دهنما نشود راستااانتخاب موفق به ه موعد تعیین شدن نشجو تا پایاداتی که رصو در صلی و الزامیگذراندن دروس اپس از  ∗
 .دهد نمواخوام قداهنما د راستاانسبت به تعیین آموزشی وه گر

 
 

 نامهنپایاع تصویب موضو
 

ب و انتخاهنما د راستااقت فاموخود را با مشاوره و نامه نپایاع موضو موظف است نشجوداپس از مشخص شدن استاد راهن�،  ∗
 ( این فرم از طریق سایت دانشکده قابل دسرتسی است) .تکمیل نمایدرا  شدارشناسی رکام پیشنهادیه دوره فر

به   زمان اعالم شده از آموزش دانشکدهکثر تا احدرا شد ارشناسی رکاپایان نامه پیشنهادیه تکمیل شده  م فرموظف است، نشجو دا ∗
 .هددتحویل  ربوطه جهت تصویب در گروه مدیر گروه آموزشی م

 

 نامهنپایا ايجرا
 

با توجه به  .دشومیب محسوشی هوپژاجرای پایان نامه و دوره وع شرن ماز آموزشی،وه گردر نامه نپایاع تصویب موضون ماز ∗
مترکز بر هر  اهمیت و لزوم رعایت طول دوره های آموزشی و پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد، الزم است دانشجویان  ضمن

 دوره،  برنامه های تحصیلی خود را به ترتیبی تنظیم �ایند که  در موعد مقرر زمانی از پایان نامه خود با موفقیت  دفاع کنند. 
   

تایید از پس و هنما تهیه د راستاانظر تحت را سه ماهه ارش گزر یک باه هر سه ما دووره پژوهشی، ن ست تا پایاانشجو موظف دا ∗
  .ئه نمایده ارانشکدداش ز موآ ادارهشی به زمووه آمدیر گر

 

 نامهنپایااز  عفاد
 

ری   ییاجرا حلامر منجاا ايبر هنمارا دستاا توسط نامهنپایا مطالب علمی کیفیت و صحت تایید از پس نشجودا ∗ ا د ا و 
 .جعه نمایدامر هنشکداد آموزش اداره بهاز پایان نامه را تکمیل و  عاز پایان نامه الزم است فرم آمادگی دفا   عفاد

ا  کثراحد نامهنپایا از عفاد یخرتا ∗ ،  .دبو هداخو لیتحصینیمسال چهارم  نپایات ه نشگا ا د ی آموزشی  شورا ه  مصوب ه  ب ا  ن  ب
،  لیکن در صورت ارائه مقاله در گرددمی رس کپایان نامه نهایی  از �ره  هنمر ٠٫٢٥در دفاع از پایان نامه   تاخیر ماههر  ه ازایب

 س این کرس �ره جربان خواهد شد. کنفران

  .شود داده تحویلوه به مدیر گره مار شهریواول هفته تا  کثر انامه حدننسخه پایاآخرین ست وري اضرس سااین ابر  ∗
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