
  علوم ریاضیدانشکده   
  2آنالیز عددي ترمارشد                                1394- 95: سال تحصیلی                       دوم: برنامه تحصیلی نیمسال

  

 شماره درس
  گروه
در
 س

 نام درس

تعداد 
ساعت  تاریخ امتحان واحد

 نام مدرس امتحان
  تشکیل محل )روز و ساعت تشکیل کالس(زمان ارائه درس 

ظرفی کالس
نظر ت

 ي
عم
 2 1 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه لی

  609 108    8- 10 8- 10     دکتر خوش سیر   5/10 19/3/95   روش هاي عددي درجبر خطی       190341116
    108  109    3-5  10-12    دکتر زنگی آبادي  5/10 16/3/95     تحقیق پیشرفته ارشد   190341109

                         
                     

  
  علوم ریاضیدانشکده 

  2ترم   معادالتارشد                                1394- 95: سال تحصیلی                        دوم: برنامه تحصیلی نیمسال
  

 شماره درس

گر
  وه
در
 س

 نام درس

 تعداد واحد

ساعت  تاریخ امتحان
 نام مدرس متحانا

  محل تشکیل )روز و ساعت تشکیل کالس(زمان ارائه درس 
 کالس

 
ظرفی
نظر ت

 ي
 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی

1 2 

    108  109    3-5  10-12    دکتر زنگی آبادي  5/10 16/3/95     تحقیق پیشرفته ارشد   190341109
  108 108   1- 3 1- 3   دکتر احمدي  5/10 26/3/95     حساب تغییرات و کنترل بهین     190341158
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  دانشکده علوم ریاضی
  2شبکه  ترم  –گراف  -دارشد ک                               1394- 95: سال تحصیلی                       دوم: برنامه تحصیلی نیمسال

  

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس

 تعداد واحد

ساعت  تاریخ امتحان
 نام مدرس امتحان

  محل تشکیل )روز و ساعت تشکیل کالس(زمان ارائه درس 
 کالس

 
ظرفی
 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري ت

1 2 

    108  109  10-12  1- 3        دکتر قاسمی   5/10 30/3/95      لیز عددي پیشرفتهآنا    190341110
  108 108  8- 10 8- 10     دکتر بیاتی  5/10 22/3/95      1آنالیز حقیقی    190341108

                         
                               
                       
                     

  دانشکده علوم ریاضی  
  2ارشد آنالیز  ترم                                1394- 95: سال تحصیلی                     دوم: لبرنامه تحصیلی نیمسا

  

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس

 تعداد واحد

ساعت  تاریخ امتحان
 نام مدرس امتحان

  محل تشکیل )روز وساعت تشکیل کالس( زمان ارائه درس 
 ظرفیت کالس

 نظري
عمل
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه بهیکشن شنبه ي

پنج 
 2 1 شنبه

  109 108     8- 10 1- 3    دکتر سبزواري   5/10 25/3/95     هندسه منیفلد    190241066
    108  108        8- 10  1- 3  دکتر افتخاري   5/10 23/3/95      1آنالیز حقیقی     190241063
    609  102        8- 10 1- 3 تر شمس دک  5/10 30/3/95     2آنالیز حقیقی    190241122
  108 108     10-12 10-12 دکتر شایان پور  5/10 16/3/95     آنالیز تابعی    190241140
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  دانشکده علوم ریاضی
  2ارشد جبر ترم                    1394- 95: سال تحصیلی                          دوم: برنامه تحصیلی نیمسال

  

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 تعداد واحد

ساعت  تاریخ امتحان
 نام مدرس امتحان

  محل تشکیل )ساعت تشکیل کالس روز و(زمان ارائه درس 
ظرف کالس

 نظري یت
عمل
 2 1 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه ي

  108 108     10-12   3-5  دکتر ریسمانچیان   5/10 19/3/95     جبر پیشرفته     190241064
    108  108        8- 10 1- 3 دکتر افتخاري   5/10 23/3/95      1آنالیز حقیقی    190241063
  109 109     10-12 10-12 دکتر رضایی زاده   5/10 16/3/95     گروه هاي متناهی    190241069
  104 104     8- 10 1- 3 دکتر نقی پور   5/10 30/3/95     ل ها نظریه مدو   190241133

                          

  دانشکده علوم ریاضی  
  2ریاضیات و کاربردها ترم                                1394- 95: سال تحصیلی                      دوم: برنامه تحصیلی نیمسال

  

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس

تعداد 
 واحد

ساعت  تاریخ امتحان
 نام مدرس امتحان

  محل تشکیل )روز وساعت تشکیل کالس( زمان ارائه درس 
 ظرفیت کالس

نظر
 ي

عمل
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه ي

پنج 
 2 1 شنبه

  204 602    8- 10 1- 3     دکتر شایان پور  5/10 17/3/95    2ریاضی     190330002
    201  201    10-12  8- 10      خانم کریمی  5/10 26/3/95      مبانی کامپیوتر و برنامه سازي    190131066
    104  104  3-5  3-5      تر منصوريکد  5/13 19/3/95     معادالت دیفرانسیل   190330003
  102 609  10-12  10-12   مهندس شاهقلیان   5/10 24/3/95     مبانی احتمال   190131072
  908 102   1- 3 3-5    دکتر رئیسی  5/10 22/3/95      مبانی ترکیبیات   190331185
     8- 10     دکتر غالمی        2آز ریاضی   190331223
  109 109      1- 3 8- 10 دکتر انصاري   5/10 29/3/95     1ریاضی    190331171
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  دانشکده علوم ریاضی
  4ترم ریاضیات و کاربردها                                1394- 95: سال تحصیلی                          دوم: برنامه تحصیلی نیمسال

  

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس

تعداد 
 واحد

ساعت  تاریخ امتحان
 نام مدرس امتحان

  محل تشکیل )روز و ساعت تشکیل کالس(زمان ارائه درس 
 ظرفیت کالس

نظر
 ي

عمل
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه ي

پنج 
 2 1 شنبه

  204 204      8- 10  1- 3  دکتر ریسمانچیان  5/13 16/3/95     مبانی ماتریس ها و جبر خطی    190331184
    104  104      8- 10   8- 10 دکتر افتخاري  5/13 29/3/95      آنالیز ریاضی   190331186
  204 204    3-5  3-5 ادهدکتر رضایی ز  5/13 25/3/95     مبانی جبر   190331187
  102 102    10-12 10-12  خانم کریمی  5/10 23/3/95     ساختمان داده ها و الگوریتم ها   190131080
   102     1- 3     دکتر خوش سیر  5/10 30/3/95      زبان تخصصی    190331219
  104 204   10-12   10-12 دکتر پاك   5/10 18/3/95    روش هاي آماري     190130003

  دانشکده علوم ریاضی
   6ترم ریاضیات و کاربردها                                1394- 95: سال تحصیلی                          دوم: برنامه تحصیلی نیمسال

  

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس

تعداد 
 واحد

ساعت  تاریخ امتحان
 نام مدرس امتحان

  محل تشکیل )یل کالسروز و ساعت تشک(زمان ارائه درس 
 کالس

نظ ظرفیت 
ر
 ي

عم
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه لی

پنج 
 2 1 شنبه

    106  106  3-5  3-5        دکتر قاسمی  5/13 26/3/95     جبرخطی عددي    190331188
  106 106  10-12 1- 3     دکتر شمس  5/13 22/3/95     توپولوژي عمومی   190331190
  603 201  1- 3  3-5   دکتر بیاتی  5/13 29/3/95     )4همراه با ترم (  آنالیز ریاضی   190331186
  201 102    8- 10 8- 10     دکتر زنگی آبادي  5/10 16/3/95    بهینه سازي غیرخطی    190331212
  102 102    10-12 10-12  کریمی خانم  5/10 23/3/95    )4همراه با ترم (ساختمان داده ها و الگوریتم ها     190131080
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  دانشکده علوم ریاضی
   8ترم ریاضیات و کاربردها                                1394- 95: سال تحصیلی                           دوم: برنامه تحصیلی نیمسال

  

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس

تعداد 
 واحد

ساعت  تاریخ امتحان
 نام مدرس امتحان

  محل تشکیل )روز و ساعت تشکیل کالس(زمان ارائه درس 
 کالس

 ظرفیت 
نظر
 ي

عمل
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه ي

پنج 
 2 1 شنبه

  201  603   8- 10    8- 10    دکتر خوش سیر  5/13 17/3/95    مبانی سیستم هاي دینامیکی    190331193
    106  603      1- 3    1- 3  دکتر آهنجیده  5/10 19/3/95      نظریه حلقه و مدول    190331207
  102 102     10-12  10-12   خانم کریمی  5/10 23/3/95     ساختمان داده ها    190131080
  102 102     1- 3 3-5 دکتر احمدي  5/10 26/3/95    برنامه سازي پیشرفته     190131076
   201  102      3-5  8- 10  دکتر دهاقین   5/13 24/3/95    ت دیفرانسیلحل عددي معادال    190331196

 

  دانشکده علوم ریاضی  
  2علوم کامپیوتر ترم                                1394- 95: سال تحصیلی     دوم: برنامه تحصیلی نیمسال

  
  

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس

 تعداد واحد

ساعت  تاریخ امتحان
 مدرسنام  امتحان

  محل تشکیل )روز وساعت تشکیل کالس( زمان ارائه درس 
 ظرفیت کالس

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري
پنج 
 2 1 شنبه

  201 204     1- 3 3-5    کریمی خانم  5/10 26/3/95     برنامه سازي پیشرفته    190131076
    602  106        10-12  10-12  دکتر شمس  5/10 16/3/95       2ریاضی     190330002
    106  201      8- 10  8- 10  دکتر آهنجیده  5/10 19/3/95     مبانی علوم ریاضی   190331180
  109 109     1- 3 8- 10 دکتر انصاري  5/10 29/3/95       1ریاضی    190331171
       10-12  1- 3    5/10 23/3/95      فیزیک عمومی   130430001
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  دانشکده علوم ریاضی
  4ترم علوم کامپیوتر                                1394- 95: سال تحصیلی                          دوم: برنامه تحصیلی نیمسال

  

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس

 تعداد واحد
ساعت  تاریخ امتحان

 نام مدرس امتحان

  محل تشکیل )کیل کالسروز و ساعت تش(زمان ارائه درس 
نظر ظرفیت کالس

 ي
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی

پنج 
 2 1 شنبه

    908  102    8- 10    8- 10    دکتر کدیور  5/13 22/3/95      مبانی نظریه محاسبه    190131078
    603  104    1- 3  1- 3    دکتر سبزواري  5/10 17/3/95      3ریاضی    190331173
  109 602   3-5 8- 10   دکتر دهاقین  5/13 19/3/95     مبانی آنالیز عددي   190331183
  204 204    10-12 1- 3  دکتر شایان پور  5/10 25/3/95     مبانی آنالیز ریاضی    190331182
  102 602   10-12  3-5  دکتر روحانی  5/13 30/3/95    اصول سیستم هاي عامل    190131081

 

  دانشکده علوم ریاضی
   6ترم علوم کامپیوتر                                1394- 95: سال تحصیلی     دوم: برنامه تحصیلی نیمسال

  

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس

 تعداد واحد

ساعت  تاریخ امتحان
 نام مدرس امتحان

  محل تشکیل )روز و ساعت تشکیل کالس(زمان ارائه درس 
 کالس

نظر ظرفیت 
 ي

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی
پنج 
 2 1 شنبه

  204 201     8- 10 10-12    دکتر کدیور  5/10 22/3/95     شبکه هاي کامپیوتري    190131100
    908  102    8- 10    8- 10    دکتر کدیور  5/13 22/3/95      مبانی نظریه محاسبه    190131078
  201 104      10-12  1- 3    دکتر کدیور  5/13 16/3/95      نظریه محاسبه    190131088
  204 204   3-5 1- 3   دکتر روحانی  5/13 26/3/95     گرافیک کامپیوتري   190131101

  102 104   * 8- 10  1- 3 3-5     دکتر منصوري  5/13 18/3/95      بهینه سازي خطی     190331194
  102 602   10-12  3-5  دکتر روحانی  5/13 30/3/95    اصول سیستم هاي عامل    190131081

  .هارشنبه  در ساعت ذکر شده  تشکیل گردد جلسات این درس غالبا در روزهاي دوشنبه و سه شنبه تشکیل می شود اما ممکن است بعضی از جلسات روز سه شنبه  تشکیل نگردد و به جاي آن چ* 
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  دانشکده علوم ریاضی
   8ترم علوم کامپیوتر                                1394- 95: سال تحصیلی                           دوم: برنامه تحصیلی نیمسال

  

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس

 تعداد واحد

ساعت  تاریخ امتحان
 نام مدرس امتحان

  محل تشکیل )روز و ساعت تشکیل کالس(زمان ارائه درس 
 کالس

 
ظرفی
نظر ت

 ي
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه هشنب عملی

پنج 
 2 1 شنبه

   201  104    1- 3      10-12  کریمیخانم   5/10 29/3/95      مدیریت پروژه هاي نرم افزاري    190131134
  204 204   3-5 1- 3   دکتر روحانی  5/13 26/3/95     گرافیک کامپیوتري   190131101

      8-9   1- 3 دکتر خسروي  5/10 23/3/95     مهندسی اینترنت   140231402
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