
:رشته تحصيلي

:گرايش

نمرهتعداد واحدشماره درسنام درسنمرهتعداد واحدشماره درسنام درس

8853  11  212ریاضی هالیر8833  11  12*1ریاضی هالیر

8843  11  12*حساباى تصادفی در هالیر
8863  11  12رٍش ّای عذدی در ریاضی هالیر

8873  11  12هعادالت دیفزاًسیل تصادفی در باسار ّای هالیر6073  11  112هعادالت دیفزاًسیل پارُ ایر

8883  11  12ًین هارتیٌگل ّا در باسار ّای هالیر8993  11  12آًالیش عذدی پیشزفتِر

8893  11  12حل عذدی هعادالت دیفزاًسیل تصادفی در باسارّای هالیر

8903  11  12هعادالت دیفزاًسیل پارُ ای در باسار ّای هالیر

8913  11  12رٍش ّای هًَت کارلَ بزای هالیر

8923  11  12رٍش ّای آهاری بزای هالیر

8933  11  12ارسیابی ٍ هذیزیت ریسکر

8943  11  12ًظزیِ سبذ هالی تصادفیر

8953  11  12سزی ّای سهاًی هالیر

8963  11  12هٌْذسی هالیر

8973  11  12حساباى هلیَى ٍ کاربزدّای آى در هالیر

8983  11  12فزایٌذّای لَی در ریاضی هالیر

6013  11  12ریسک عولیاتیرنمرهتعداد واحدشماره درسنام درس

6023  11  12ریاضیات سزهایِ گذاریر6313  11  12ًظزیِ اًذاسُ ٍ احتوالر

6033  11  12تحلیل دادُ ّای با ابعاد باالر

6043  11  12کٌتزل بْیٌِ در ریاضی هالیر

6053  11  12هباحث ٍیژُ در ریاضی هالیر

ٍاحذ اس ستَى تخصصی اختیاری است12داًشجَ هلشم بِ گذراًذى 

تعداد واحدوضعيت کارنامه دانشجو

ًیوسال اٍلنمرهتعداد واحدشماره درسنام درس

ًیوسال دٍم2 سویٌارر

ًیوسال سَم

ًیوسال پٌجن

ًیوسال پٌجن ٍاحذ سویٌار الشاهیست2گذراًذى 

ٍاحذ اس ایي ستَى ٍ اخذ درٍس ستارُ دار 9گذراًذى 

الشاهیست

2پيوست شماره 

لیست درٍس گذراًذُ شذُ داًشجَیاى کارشٌاسی ارشذ جْت دفاع اس پایاى ًاهِ

:نام و نام خانوادگي

:شماره دانشجوئي

ریاضی کاربزدی

ریاضی مالی

دروس اختياريدروس اصلی

:معدل کل:جمع واحدهای گذرانده

دروس پيشنياز یا کمبود

 1داًشجَ هی تَاًذ با پیشٌْاد استاد راٌّوا ٍ تاییذ داًشکذُ 

درس خَد را اس درٍس اختیاری سایز گزایشْا هزتبط اخذ 

ًوایذ

سمــــينــار

. واحد درسی به استثناء واحد پایان نامه می باشند26 و حداکثز 22دانشجویان جهت فزاغت اس تحصيل ملشم به گذراندن حداقل 

معدل نيمسال



:مهر وامضاء رئيس دانشکده

:امضاء

:نام استاد راهنماي پايان نامه


