
97-98نیمسال دوم کارشناسی مقطعریاضی برنامه کالسی گروه 

استاد ١٨-٢٠ استاد ١٦-١٨ استاد ١٤-١٦ استاد ١٠-١٢ استاد ٨-١٠ ساعت/ ایام ھفتھ 
نظريدکتر جبر نظريدکتر جبر نظريدکتر )1(ریاضیات عمومی دکتر بهمن 

غضنفري
حل عددي معادالت 

12-13+دیفرانسیل 
دکتر شکوري ریاضیآنالیز 

دکتر قاسمیشنبه جبر خطی عددي دکتر شکوري مبانی آنالیز ریاضی دکتر قاسمی جبر خطی عددي
دکتر شکوري نظریه اندازه و کاربردها دکتر بهمن غضنفري مبانی سیستمهاي 

دینامیکی
دکتر بارانی مبانی هندسه

آقاي خسروي بهینه سازي خطی دکترسوري )3(ریاضیات عمومی دکتر بیرانوند مبانی جبر عباسیدکتر  معادالت دیفرانسیل
دکتر میرافضلیکشنبه مبانی ترکیبیات مرضیه شفیعی مبانی علوم ریاضی مرضیه شفیعی مبانی علوم ریاضی

دکتر شکوري نظریه اندازه و کاربردها
دکتر امیرقاسم 

غضنفري
مقدماتیتوپولوژي جبري  دکتر شکوري آنالیز ریاضی آقاي خسروي آنالیز عددي دکتر میرافضل مبانی ترکیبیات

دکترسوريدوشنبه )3(ریاضیات عمومی آقاي خسروي بهینه سازي خطی طاهره  رحمانی مبانی احتمال دکتر امیرقاسم 
غضنفري

توپولوژي عمومی

دکتر بارانی مبانی هندسه دکتر بهمن 
غضنفري

مبانی سیستمهاي 
دینامیکی

دکتر مرادي نرم افزارهاي ریاضی دکتر بیرانوند )2(ریاضیات عمومی

طاهره رحمانی مبانی احتمال دکتر نظري مبانی منطق و نظریه مجموعه ها دکتر شکوري مبانی آنالیز ریاضی آقاي خسروي آنالیز عددي

دکتر بیرانوندسه شنبه مبانی جبر دکتر بیرانوند )2(ریاضیات عمومی دکتر یاراحمدي 12-13+ زبان تخصصی  نظريدکتر )1(ریاضیات عمومی
دکتر عباسی معادالت دیفرانسیل

آقاي ماکنعلی )2(درس غیر ریاضی آقاي ماکنعلی )2(درس غیر ریاضی دکتر امیرقاسم 
غضنفري

توپولوژي جبري مقدماتی دکتر نظري نظریه مبانی منطق و
مجموعه ها

دکتر امیرقاسم 
غضنفري

توپولوژي عمومی

دکتر قاسمیچهارشنبه مبانی ماتریسها و جبر خطی دکتر قاسمی مبانی ماتریسها و جبر خطی دکتر بیرانوند ) 2(ریاضیات عمومی
حل تمرین

دکتر مرادي نرم افزارهاي ریاضی نظريدکتر )1(ریاضیات عمومی
حل تمرین



97-98علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی نیمسال دوم کالسی گروهبرنامه 

استاد ١٨-٢٠ استاد ١٦-١٨ استاد ١٤-١٦ استاد ١٠-١٢ استاد ٨-١٠ ساعت/ ایام ھفتھ 
دکتر قاسمی جبر خطی عددي دکتر شکوري مبانی آنالیز ریاضی زینب صاحبی برنامه سازي پیشرفته 

+13-12 حمیدرضا شنبه
ماکنعلی

)1(غیر علوم کامپیوتردرس حمیدرضا ماکنعلی )1(درس غیر علوم کامپیوتر حمیدرضا 
ماکنعلی

)2(درس غیر علوم کامپیوتر

دکترسوري )3(ریاضیات عمومی آقاي خسروي بهینه سازي خطی دکترسوري )3(ریاضیات عمومی دکتر بیرانوند مبانی جبر مرضیه شفیعی علوم ریاضیمبانی 
حمیدرضا یکشنبه

ماکنعلی
)1(درس غیر علوم کامپیوتر دکتر میرافضل مبانی ترکیبیات

مرضیه شفیعی مبانی علوم ریاضی
دکتر سوري )1(ریاضیات عمومی

حل تمرین
دکترسوري )3(ریاضیات عمومی آقاي خسروي بهینه سازي خطی دکتر میرافضل مبانی ترکیبیات

دکتر قاسمیدوشنبه جبر خطی عددي

دکتر بیرانوند )2(ریاضیات عمومی

محسن قهرمانی شبکه هاي کامپیوتري رویا کوگانی مبانی منطق و نظریه مجموعه ها دکتر شکوري مبانی آنالیز ریاضی
دکتر بیرانوندسه شنبه مبانی جبر دکتر بیرانوند )2(ریاضیات عمومی

محسن قهرمانی شبکه هاي کامپیوتري
دکتر سوري )1(ریاضیات عمومی رویا کوگانی مبانی منطق و نظریه 

مجموعه ها
عباسی کیامصطفی  مبانی نظریه محاسبه

دکتر قاسمیچهارشنبه مبانی ماتریسها و جبر خطی دکتر قاسمی مبانی ماتریسها و جبر خطی دکتر بیرانوند ) 2(ریاضیات عمومی
حل تمرین

دکتر سوري )1(ریاضیات عمومی

مصطفی عباسی کیا اصول سیستمهاي عامل مصطفی عباسی 
کیا

مبانی نظریه محاسبه مصطفی عباسی 
کیا

اصول سیستمهاي عامل




