
 1-1400برنامه درسی دانشکده ریاضی نیمسال  

 19-17 17-15 15-13 12-10 10-8 شنبه

  ترکیبیات و کاربردها )1آمار و احتمال مهندسی (گ )1(گ  1ریاضی  ترکیبیات و کاربردها   دکتر برزگر 

  )2(گ  1ریاضی     دکتر چگینی

    )3گ ( 1ریاضی  )1معادالت دیفرانسیل (گ  دکتر حبیبی

 )5معادالت دیفرانسیل (ك  مبانی آنالیز ریاضی    کتر نظريد

  1 بهینه سازي غیر خطی پیشرفته نرم افزارهاي ریاضی )1محاسبات عددي (گ  دکتر مهر پویا

  )4گ ( 1ریاضی     خانم فاطمه یعقوبی

   )5(ك  2ریاضی  )4معادالت دیفرانسیل (گ )5(گ  1ریاضی  دکتر حسن رضاپور

 )8مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ     اسحقیخانم نرگس 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1-1400برنامه درسی دانشکده ریاضی نیمسال 

 19-17 17-15 15-13 12-10 10-8 شنبهیک 

  )2(گ  2ریاضی   توپولوژي  معادالت با مشتقات جزئی  دکتر آریانپور

   مدلسازي ریاضی   دکتر افضلی نژاد 

  )6گ ( 1ریاضی     دکتر اقبالی

  کد و رمز یات و کاربردهاترکیب   دکتر برزگر 

 )3(گ  2ریاضی  مبانی ماتریس ها و جبر خطی  )7گ ( 1ریاضی   دکتر پارسیان

   )1(گمهندسی  ریاضی   دکتر چگینی

    نظریه جبري گراف مبانی ترکیبات  دکتر حبیبی

  )2مهندسی (گ ریاضی  )3 دیفرانسیل (گمعادالت    دکتر رمضانی

 مبانی آنالیز ریاضی )2معادالت دیفرانسیل (گ  )1(گ  2ریاضی    دکتر نظري

   )2محاسبات عددي (گ  نرم افزارهاي ریاضی  دکتر مهر پویا

   )8گ ( 1ریاضی    خانم فاطمه یعقوبی

 )4مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ )3ه نویسی (گمبانی کامپیوتر و برنام )2مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ   خانم نیلوفر مهرنور

      )4معادالت دیفرانسیل (گ  )5(گ  1ریاضی  دکتر حسن رضاپور

 )5مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ     دکتر محمد شاهوردي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1-1400برنامه درسی دانشکده ریاضی نیمسال 

 19-17 17-15 15-13 12-10 10-8 شنبهدو

  جبر خطی (برق)  )9(گ 1ریاضی     کتر آریانپورد

    دکتر افضلی نژاد 
مبانی تحقیق در بهینه سازي خطی(

 )برق عملیات
 

  مبانی علوم ریاضی  نظریه مقدماتی اعداد  جبر  دکتر اقبالی

  کد و رمز )4(گ 2ریاضی   )1(گ 1ریاضی  دکتر برزگر 

 خطی مبانی ماتریس ها و جبر     دکتر پارسیان

  )جبر خطی (صنایع )1ریاضی مهندسی (گ    دکتر چگینی

 )3گ ( 1ریاضی     مبانی ترکیبات )1معادالت دیفرانسیل (گ   دکتر حبیبی

   )2آمار و احتمال مهندسی (گ   دکتر رمضانی

  )5معادالت دیفرانسیل (ك      دکتر نظري

  )3محاسبات عددي (گ 1بهینه سازي غیر خطی پیشرفته    دکتر مهر پویا

  )4گ ( 1ریاضی     خانم فاطمه یعقوبی

    )10 گ( 1 یریاض  خانم سمیرا عسکري

 )7مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ )6مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ    دکتر محمد شاهوردي

   )9مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ   خانم نرگس اسحقی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1-1400مه درسی دانشکده ریاضی نیمسال برنا

 19-17 17-15 15-13 12-10 10-8 شنبهسه 

  جبر خطی (برق) ریاضی مهندسی پیشرفته  توپولوژي )9گ ( 1 ریاضی  دکتر آریانپور

   مدلسازي ریاضی  )1مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ  دکتر افضلی نژاد 

  جبر  )6گ ( 1ریاضی  نی علوم ریاضیمبا نظریه مقدماتی اعداد دکتر اقبالی

    )1آمار و احتمال مهندسی (گ )4(گ 2ریاضی  دکتر برزگر 

  نظریه معادالت دیفرانسیل عادي )7گ ( 1ریاضی     دکتر پارسیان

  جبر خطی (صنایع)  )2گ ( 1ریاضی   دکتر چگینی

    نظریه جبري گراف   دکتر حبیبی

 )2گریاضی مهندسی (  دکتر رمضانی
آمار و احتمال مهندسی 

 )2(گ
   

    )1(گ  2ریاضی   )2معادالت دیفرانسیل (گ دکتر نظري

     )4محاسبات عددي (گ دکتر مهر پویا

  )8گ ( 1ریاضی     خانم فاطمه یعقوبی

 )4کامپیوتر و برنامه نویسی (گ مبانی )3مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ )2مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ   خانم نیلوفر مهرنور

 )5مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ     دکتر محمد شاهوردي

  

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 1-1400برنامه درسی دانشکده ریاضی نیمسال 

 19-17 17-15 15-13 12-10 10-8 شنبهچهار

   ریاضی مهندسی پیشرفته )2(گ  2ریاضی  معادالت با مشتقات جزئی  دکتر آریانپور

    برق) تحقیق در عملیاتبهینه سازي خطی( )1مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ  دکتر افضلی نژاد 

      دکتر برزگر 

    نظریه معادالت دیفرانسیل عادي )3(گ  2ریاضی  دکتر پارسیان

     )3معادالت دیفرانسیل (گروه  دکتر رمضانی

  )10 گ( 1 یضریا  آمار و احتماالت (عمران)  خانم عسکري

 )7مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ )6مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ    دکتر شاهوردي

   )8مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ  )9مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گ خانم اسحقی
  

 

 


