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13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1آنالیزحقیقی 11111179

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1آنالیزعددی پیشرفته21111180

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1تحقیق درعملیات پیشرفته 31111181

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2حل عددی معادلات بامشتقات جزیی41111182

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2روشهای عددی درجبرخطی51111183

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی61111184

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2حل عددی معادلات انتگرال71111185

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2بهینه سازی81111186

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2نرم افزارعددی91111189

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3برنامه ریزی متغیرهای صحیح ونظریه شبكه ها101111191

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3شبیه سازی كامپیوتری111111193

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی پویا121111195

تشریحی3برنامه ریزی حمل ونقل131111196

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3نظریه صف141111197

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3نظریه كدها151111200

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3نظریه گراف161111201

تشریحی4سمینارریاضی كاربردی شاخه آنالیزعددی171111202

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1زبان تخصصی (فراگیرارشدریاضی )181111206

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (191111297

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢3تحقیق در عملیات پیشرفته 201111304

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3بهینه سازی مدلهای غیر خطی211111306

تشریحی4 ( آموزش محور )٢سمینار221111310

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4نظریه كدها( آموزش محور )231111313

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4نظریه گراف( آموزش محور )241111314

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مبانی آنالیز عددی251111323

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بهینه سازی خطی261111326

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نرم افزارهای ریاضی271111393

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1آنالیز عددی281111414

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)291111434

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3آنالیز تابعی كاربردی301111462

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 311220658
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تشریحی3سمینار11111250

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (21111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی آنالیز ریاضی31111322

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مبانی آنالیز عددی41111323

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)51111434

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1آنالیز عددی پیشرفته61111551

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1آنالیز حقیقی71111552

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2بهینه سازی خطی پیشرفته81111553

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2روشهای عددی در جبر خطی91111555

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی101111556

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2حل عددی معادلات انتگرال111111557

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جز121111558

تشریحی3مباحث ویژه در آنالیز عددی131111559

تشریحی3نظریه تقریب141111560

تشریحی3حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال كسری151111561

تشریحی3روشهای بدون شبكه161111562

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 171220658
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