برناهه هفتگی ترم دوم سال تحصیلی  9396-97دانشکذه ریاضی و ػلوم کاهپیوتر

شنبه

8-91

91-96

91-91

98-11

96-98

-361

 -361هبانی هاتریس-رحوانی**

 -361هبانی ترکیبیات-شؼبانی*

-361ریاضی  9فنی

-361

-363

 -363هبانی احتوال-ظهوریاى*

-363

-363آنالیس ریاضی-9ابطحی

-363زباى تخصصی-ػلیپور

-366

 -366روشهای نوونه گیری-1

 -366شیوی

 -366آهار ریاضی -احوذی

-366زباى تخصصی-ضرابی

-369

قاسویاى

 -369ساختواى داده-دانا

 -369نظریه هحاسبه*/هبانی کاهپیوتر و

 -369هباحثی در کاهپیوتر-دانا

 -371هبانی ترکیبیات-

-369

-371

برناهه سازی**-دانا

 -371ریاضی– 1اصفهانی

صالحیاى

 -371هبانی هنذسه ابری

 -381هذارهای هنطقی-ػظین زاده

 -371شبیه سازی*-قاسویاى

-381ریاضی-9ابری

-381

 -381اصول سیستن ػاهل-ػظین

 -383نظریه هؼادالت -اصفهانی

-381

 -383آهار ریاضی-اصفهانی

-383

زاده

-383

-383احتوال-1احوذی
 -361هبانی آنالیس ریاضی-

دوشنبه

یکشنبه

 -361جبرخطی ػذدی-حیذری

 -361برناهه سازی پیشرفته*-

-361

-361

توالیی

-363

دانا/نظریه انذازه و کاربرد**-

-363

-363فراینذهای تصادفی-ظهوریاى

-363زباى تخصصی-ظهوریاى

-366

ػباسپور

-366هؼادالت دیفرانسیل-فوادیاى

-366احتوال-9احوذی

-366

 -369هبانی نظریه هحاسبه-دانا

 -363داده کاوی-رهضانی

 -369توابغ هختلط -رهضانپور

 -369هؼادالت فنی

 -369آهوزش ریاضی-ضرابی

-371

-366هبانی ػلوم ریاضی-فرهادی

-371

 -371ریاضی هالی-1حسنی هقذم

-371

-381

-369

 -381اصول سیستوهای

-383

 -371روشهای هونت کارلو-

 -381بهینه سازی خطی -ػباسی هالیی

قاسویاى

-383هؼادالت دیفرانسیل تصادفی-

-383هبانی هنطق-زارع

-GVبرناهه سازی پیشرفته –ػظین

کاهپیوتری-ػظین زاده

-381هبانی ػلوم ریاضی-ابری

اصفهانی/حسنی هقذم

-GV
-DN

-GV

زاده

 -381ریسپردازنذه-ػظین زاده

-DN

-DN

-383

-GVگرافیک کاهپیوتری-ػظین زاده

 -361هبانی ترکیبیات-شؼبانی

 -361بهینه سازی/برناهه سازی خطی

 -361حساب تغییرات و کنترل

 -361طرح آزهایشهای-9رهضانی

 -361آشنایی با نظریه قابلیت

 -363اصول سیتن ػاهل-ػظین

پیشرفته-حیذری

بهینه-ضرابی

-363آنالیس ریاضی-ابطحی

اطویناى-رهضانی

زاده

-363هبانی احتوال-ظهوریاى

 -363روشهای ػذدی در جبر

 -366حل ػذدی هؼادالت دیفرانسیل

 -363ریاضیات پیشرفته-اصفهانی

-366احتوال-1احوذی

 -366هبانی ترکیبیات-صالحیاى*

خطی-آخونذی

جسئی-پورقلی

 -366هباحث ویژه در رهسنگاری-

 -369زیست

 -369هباحثی در ػلوم کاهپیوتر**-

 -366کذهای حلقه هبنا-

 -369هبانی کاهپیوتر و برناهه سازی -

زارع /فرهادی

 -371زیست

دانا/هبانی جبر*-فراهرزی

فراهرزی/صالحیاى

دانا

-369

 -381هباحث ویژه در هحاسبات

 -371هبانی هنذسه*-ابری

 -369ساختواى داده-دانا

 -371بهینه سازی هذلهای غیرخطی-

 -371هبانی اقتصاد-حسنی هقذم

ػلوی-بصیری

 -381هذارهای هنطقی*-ػظین

 -371بهینه سازی غیرخطی

ػباسی هالیی

– 381آهار ریاضی-احوذی

-383نظریه هؼادالت

زاده/زباى تخصصی**-ضرابی

ػذدی-ػباسی هالیی

 -381هبانی هاتریسها-رحوانی

دیفرانسیل-اصفهانی

-383روشهای نوونه گیری-1قاسویاى

 -381جبر/هباحثی در ریاضیات و

-383ریاضی ػووهی  -1اصفهانی

-GV

-GVنرم افسارهای ریاضی پیشرفته-

-383

-GV

-DN

رحوانی

 -316جبرهای * -Cػباسپور

-DN

-DN

 -361برناهه سازی پیشرفته-

-DN

 -371رهسنگاری-9نیروهنذ
-GVشبیه سازی کاهپیوتری-

-379هبانی اقتصاد-حسنی هقذم

هؼوولی-پورقلی

ههذیه حقیری

 -317روشهای هونت کارلو-قاسویاى

-317ریاضی هالی-1حسنی هقذم

-DN

 -361حساب تغییرات و کنترل

 -361جبرخطی ػذدی*-حیذری/

 -371حل ػذدی هؼادالت دیفرانسیل

-383
-GV

کاربردها-نیروهنذ

سه شنبه

-383آنالیس ػذدی-پورقلی

 -361هؼادالت دیفرانسیل تصادفی-

-361

دانا

بهینه**-ضرابی

داده کاوی**  -رهضانی

اصفهانی/حسنی هقذم

-363زباى تخصصی-ػلیپور

-363فراینذهای تصادیفی-9

-363

 -363روشهای ػذدی در جبر

-363

-366هباحث ویژه در رهسنگاری-

ظهوریاى

-366حل ػذدی هؼادالت دیفرانسیل

خطی**-آخونذی

 -366نظریه انذازه و کاربردها-ػباسپور

زارع/فرهادی

-366هبانی ػلوم ریاضی-

جسئی-پورقلی

 -366کذهای حلقه هبنا-

 -369نظریه هحاسبه-دانا

 -369اصول سیستوهای کاهپیوتری-

فرهادی

 -369هبانی نظریه هحاسبه*-دانا

فراهرزی/صالحیاى

 -371شبیه سازی -قاسویاى

ػظین زاده

 -369هبانی آنالیس ریاضی-

 -371بهینه سازی/برناهه سازی خطی

 -369آهوزش ریاضی-ضرابی

 -381هباحث ویژه در هحاسبات

-371

توالیی

پیشرفته-حیذری

 -371احتوال -9احوذی

ػلوی*-بصیری

 -381ریاضی -9ابری

 -371بهینه سازی هذلهای

 -381بهینه سازی خطی*-ػباسی

 -381هؼادالت دیفرانسیل-

 -383رهسنگاری*-نیروهنذ  /حل ػذدی

 -383آهار ریاضی-رهضانی

غیرخطی**/بهینه سازی غیر

هالیی

فوادیاى

خطی ػذدی* -ػباسی هالیی

-383هبانی هنطق و نظریه هجووػه

/ -383آنالیس ػذدی**-پورقلی

 -381ریسپردازنذه*-ػظین زاده

ها-زارع

-371

-GV

-GV

-DN

 -383جبرهای تابؼی-ابطحی
-371نظریه شیف و اسکین

-GVنرم افسارهای ریاضی پیشرفته-
رحوانی
-DN

-DN

هؼادالت دیفرانسیل**-پورقلی
-GV
-DN

چهارشنبه

 -361طرح آزهایشهای9

 -361آشنایی با نظریه قابلیت

-361

 -361جبرهای  -*Cػباسپور

-361

-363

اطویناى-رهضانی

-363ریاضیات پیشرفته اصفهانی

-363

-363

-366

-363

-366

-366

-366

-369

-366

-369

-369

-369

-371

 -369شبیه سازی کاهپیوتر-ههذیه

-371

-371

-371

 -381جبر-نیروهنذ

حقیری

-381

-381

-381

 -383جبرهای تابؼی-ابطحی

 -371هبانی اقتصاد-حسنی هقذم

-383

-383

-383

-GV

کاربردها-نیروهنذ

-GV

-GVگرافیک کاهپیوتری-هجذ

-GV

-DN

-383

-DN

-DN

-DN

 -381هباحثی در ریاضیات و

