
رشته تحصیلی:

گرایش:

نمرهتعداد واحدشماره درسنام درسنمرهتعداد واحدشماره درسنام درسنمرهتعداد واحدشماره درسنام درس

رآنالیز حقیقی1

رجبر لی41

رمباحثی در توپولوژي4

4

رهندسه منیفلد1*

رجبر لی42

رمباحثی در ترکیبیات4

4

رجبر پیشرفته

رنظریه جبري اعداد4

رنظریه کدها و رمزها4

4

رتوپولوژي جبري*

رنظریه کاتگوري4

رمباحثی در هندسه4

4

رجبر جامع(جهانی)

رنظریه حلقه و مدول4

4

رهندسه منیفلد2

رمبانی ریاضی در رمز نگاري4

3

رتوپولوژي دیفرانسیل 1گذراندن 12 واحد از دروس باال الزامیست

رتوپولوژي 42

4

رتوپولوژي دیفرانسیل 2گذراندن یکی از دروس ستاره دار الزامیست

رمقدمه اي بر سطوح ریمون4

4

رتوپولوژي جبري1

4

رتوپولوژي جبري2نمرهتعداد واحدشماره درسنام درس

4

رآنالیز حقیقی2

رگروه و جبر لی41

4

رآنالیز مختلط

رگروه و جبر لی42

4

رآنالیز تابعی

رهندسه جبري41

4

رنظریه عملگرها

رهندسه جبري42

4

رتوپولوژي 2

رمباحثی در منطق ریاضی4

4

رآنالیز تابعی کاربردي

رمباحثی در نظریه مجموعه ها4

4

رآنالیز هارمونیک 1

رنظریه مدلها4

نمرهتعداد واحدشماره درسشماره درس4

رآنالیز توابع مختلط چند متغیره

رنظریه گراف4

رتوپولوژي عمومی4

4

رمقدمه اي بر سطوح ریمان

رنظریه احتمال4

رجبر 43

4

رنظریه معادالت دیفرانسیل عادي

رمباحث محاسباتی در هندسه جبري4

رآنالیز ریاضی43

4

رمعادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 1

4k1 نظریهر

4

رمعادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2

4k2 نظریهر

نمرهتعداد واحدشماره درس4

رنظریه تحلیلی اعداد

رمنطق و مجموعه هاي فازي4

ر سمینار4

2

ردستگاههاي دینامیکی 1

رنرم افزار4

گذراندن 2 واحد سمینار الزامیست4

ردستگاههاي دینامیکی 2

رترکیبیات41

4

رجبر جابجائی

رمباحثی در آنالیز تابعی4

نیمسال اول4

رجبر همولوژیک

رنظریه اثبات و ریاضیات ساختنی4

نیمسال دوم4

رگروههاي متناهی

رمباحثی در آنالیز هارمونیک4

نیمسال سوم4

رگروههاي نامتناهی

رمباحثی در معادالت با مشتقات جزئی4

نیمسال چهارم4

رنظریه نمایش گروهها

رمباحث محاسباتی و کاربردها4

نیمسال پنجم4

وضعیت کارنامه دانشجو

بر اساس تبصره 13 آئین نامه آموزشی ، دروس پیشنیاز و کمبود در کارنامه جداگانه لیست می گردند و در احتساب معدل کل منظور نمی گردند.

دانشجویان جهت فراغت از تحصیل ملزم به گذراندن حداقل 22 و حداکثر 26 واحد درسی به استثناء واحد پایان نامه می باشند.

لیست دروس گذرانده شده دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دفاع از پایان نامه

دروس اختیاري(انتخابی)

پیوست شماره 2

دروس اختیاري(انتخابی)

مهر وامضاء رئیس دانشکده:

سمــــینــار

دروس پیشنیاز و کمبود

امضاء:

نام استاد راهنماي پایان نامه:

معدل کل:جمع واحدهاي گذرانده:

گذراندن حداقل 10 واحد از دروس اختیاري الزامیست

دروس اختیاري(انتخابی)

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجوئی:

ریاضی محض

دروس الزامی مشترك




