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 مبانی آنالیز ریاضی ) دمسیحا( سازی محدب )د پیغامی(بهینه شنبه

 میانی آنالیز عددی )د قریشی(

 مبانی علوم ریاضی )د قلندر زاده(

 ز( )د ملکعلوم کامپیوتر) 1مبانی احتمال گ

 زاده(

 )د عقیق(معادالت با مشتقات جزئی 

 نظریه عملگرها )د نوروزی(

 )د خودسیانی( 2استنباط آماری 

 جبر جابجایی )د نیک مهر(

 توپولوژی )د مسیحا(

 آنالیز ریاضی مقدماتی )د نوروزی(

 )د عقیق( دیفرانسیلمعادالت 

 (رضاپور)د  ، ریاضی2سازی پیشرفته گ  برنامه

 )د مقدم فر( ی خطیهاگروه

)د معمولی حل عددی معادالت دیفرانسیل

 قریشی(

 د مقدم فر() نظریه مقدماتی اعداد

 سازی غیرخطی ) د کوشکی(بهینه

 (جوهری)د علوم کامپیوتر،1مبانی نطریه محاسبه گ 

 سازی )د ملک زاده(شبیه

 )د ذاکری( روشهای عددی در جبر خطی

 واحدی( )د مسجد جامعی( 4آنالیز عددی پیشرفته )

 )د مقدم فر( جبر

 ( ) د ملک(ریاضی) 1گ  2ریاضی 

 رمزنگاری مقدماتی )د خدایی مهر(

 های آماری )د خودسیانی(روش

علوم سازی پیشرفته )کارگاه برنامه

 (رضاپور)د کامپیوتر( 

 ) د ملک زاده( 2نظریه اندازه و احتمال 

 توپولوژی جبری )د حقیقی(

 هادیزاده()د معادالت انتگرال معمولي ومنفرد

 )دعقیق(معادالت دیفرانسیل، 

 مبانی جبر )د نیکمهر(

 

 جبر خطی عددی )د هادی زاده( یکشنبه

سازی خطی پیشرفته )د بهینه

 پیغامی(

( ریاضی)1آزمایشگاه ریاضی گ

 دحقیقی

 

 آنالیز ریاضی ) د حسینی(

 )د قربانی( ، ریاضیمبانی ترکیبیات

 نظریه مقدماتی مجموعه ها)د قلندرزاده(

 (جوهریریاضی) ،2مبانی نطریه محاسبه گ

 توابع مختلط)ذاکری(

 )د فاطمی(پیشرفتهسازی غیرخطی بهینه
 

 فرآیندهای تصادفی کاربردی )د خودسیانی(

 ( )د خودسیانی(ریاضی) 2مبانی احتمال گ 

 سازی خطی )د فاطمی(بهینه

 آنالیز تابعی )د حسینی(

 )د هادی زاده( حل عددی معادالت انتگرال

 داده کاوی ) د جوهری(

 )د ملک(علوم کامپیوتر( ) 2گ  2ریاضی 

 حل عددی معادالت دیفرانسیل عادی )د ذاکری(

 نظریه گراف )د قربانی(

 نرم افزارهای ریاضی)د کوشکی(

 (رضاپورنظریه یادگیری )د 

 هندسه جبری )د حقیقی(

 )د امین عطایی(حل عددی معادالت دیفرانسیل

 مهر(یادگیری ژرف )د خدایی 

 علوم کامپیوتر1-سازی پیشرفته  گبرنامه

 (رضاپور)د 

 هندسه جبری مقدماتی)دحقیقی(

 مبانی آنالیز عددی، د مسجدجامعی

 ریه جبری گراف )د قربانی(نظ

 سازی چندهدفه )د کوشکی(بهینه

 یادگیری ژرف)خدایی مهر(

 )د حسینی( 1ریاضی 

 

 آنالیز ریاضی ) دمسیحا(مبانی  سازی محدب )د پیغامی(بهینه دوشنبه

 میانی آنالیز عددی )د قریشی(

 مبانی علوم ریاضی )د قلندر زاده(

 مبانی احتمال )د ملک زاده(

 )د عقیق(معادالت با مشتقات جزئی 

 نظریه عملگرها )د نوروزی(

 )د خودسیانی( 2استنباط آماری 

 جبر جابجایی )د نیک مهر(

 توپولوژی )د مسیحا(

 مقدماتی )د نوروزی(آنالیز ریاضی 

 )د عقیق( دیفرانسیلمعادالت 

 (رضاپور)د  2سازی پیشرفته گ  برنامه

 ) د خدایی مهر( 2مبانی نطریه محاسبه گ 

 )د مقدم فر( ی خطیهاگروه

د )معمولی حل عددی معادالت دیفرانسیل

 قریشی

 د مقدم فر() نظریه مقدماتی اعداد

 سازی غیرخطی ) د کوشکی(بهینه

 د جوهری()1نطریه محاسبه گ مبانی 

 سازی )د ملک زاده(شبیه

 )د ذاکری(روشهای عددی در جبر خطی

 واحدی( )د مسجد جامعی( 4آنالیز عددی پیشرفته )

 جبر )د مقدم فر(

 ( ) د ملک(ریاضی) 1گ  2ریاضی 

 رمزنگاری مقدماتی )د خدایی مهر(

 های آماری )د خودسیانی(روش

 ملک زاده( ) د 2نظریه اندازه و احتمال 

 توپولوژی جبری )د حقیقی(
 )د هادیزاده(معادالت انتگرال معمولي ومنفرد

 )د عقیق(معادالت دیفرانسیل، 

 مبانی جبر )د نیکمهر(

 

 جبر خطی عددی )د هادی زاده( سه شنبه

سازی خطی پیشرفته )د بهینه

 پیغامی(

 آنالیز ریاضی ) د حسینی(

 مبانی ترکیبیات )د قربانی(

 مقدماتی مجموعه ها)د قلندرزاده(نظریه 

 جوهریریاضی) ،2مبانی نطریه محاسبه گ

 توابع مختلط)ذاکری(

 ( )دحقیقی(ریاضی) 2آزمایشگاه ریاضی گ

 )د فاطمی(پیشرفتهسازی غیرخطی بهینه

 فرآیندهای تصادفی کاربردی )د خودسیانی(

 ( )د خودسیانی(ریاضی) 2مبانی احتمال گ 

 سازی خطی )د فاطمی(بهینه

 آنالیز تابعی )د حسینی(                   

 )د هادی زاده( حل عددی معادالت انتگرال

 داده کاوی ) د جوهری(

 )د ملک(علوم کامپیوتر( ) 2گ  2ریاضی 

 نظریه گراف )د قربانی(

 حل عددی معادالت دیفرانسیل عادی )د ذاکری(

 نرم افزارهای ریاضی)د کوشکی(

 (رضاپورنظریه یادگیری )د 

 هندسه جبری )د حقیقی(

 )د امین عطایی( حل عددی معادالت دیفرانسیل

 یادگیری ژرف )د خدایی مهر(

 هندسه جبری مقدماتی)دحقیقی(

 (رضاپور)د  1سازی پیشرفته  گبرنامه

 مبانی آنالیز عددی، د مسجدجامعی

 سازی چندهدفه )د کوشکی(هینهب

 ریه جبری گراف )د قربانی(نظ

 مهر(یادگیری ژرف)خدایی 

 )د حسینی( 1ریاضی 
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دروس 

 سرویسی

 

 

یکشنبه و سه 

 شنبه

 هوافضا، د ذاکری 2ریاضی 

 کاشانی عمران، د 2اضیری

 معادالت مکانیک، د امین عطایی

 مکانیک، د نیکمهر 2ریاضی

 حسن پور دکامپیوتر،  2ریاضی

 کاشانیدعمران،   2ریاضی

 معادالت مکانیک، د امین عطایی 

 حسن پوردکامپیوتر،  2ریاضی

 عقیق دبرق،  2ریاضی

 خاصی دشیمی،  2ریاضی

 علیا دریاضی مهندسی نقشه برداری، 

 امین عطایی دمعادالت مکانیک، 

 کاشانی دنقشه،  2ریاضی

 معلمی دمکانیک،  2ریاضی

 عقیق دبرق،  2ریاضی

 خاصی دفیزیک،  2ریاضی

 علیا دمکانیک،  2ریاضی

 معلمی دبرق،  2ریاضی

 مسجدجامعی دمعادالت عمران، 

خودسیانی )فقط  دآمارو احتمال عمران، 

 یکشنبه(

به، هوافضا، د خودسیانی)شن آماراحتماالت

 سه شنبه(

 خاصی دمعادالت فیزیک، 

 غفاری دصنایع، 2ریاضی

 علیا دمکانیک، 2ریاضی

 معلمی دبرق،  2ریاضی

 کوشکی د 1ریاضی 

 (شنبه دوشنبه)، رنجبر، صنایعمعادالت 

 

فقط ) رنجبر، محاسبات عددی صنایع

 (یکشنبه

 شنبه دوشنبه)غفاری،  دجبرخطی صنایع، 

 غفاری دصنایع،  2ریاضی

 میرغفورید معادالت عمران، 

 شنبه دوشنبه)میرغفوری، د معادالت نقشه،

شنبه )سوری، د ، دو گروه، 1ریاضی 

 (شنبهیکشنبه سه )-(دوشنبه

       


