
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

11

بسمه تعالی

9:12:39 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي رياضیات و علوم کامپیوتر

1217108698151032آنالیزحقیقی شنبه 19:00 تا 22:00 زینب کمالی1 

1217108698151033آنالیزحقیقی یکشنبه 19:00 تا 22:00 زینب کمالی2 

1217108721151021آنالیز عددی پیشرفته شنبه 12:00 تا 15:00 مجید توسلی کجانی3 

1217108721151022آنالیز عددی پیشرفته شنبه 15:00 تا 18:00 مجید توسلی کجانی4 

1217112865151036بهینه سازی خطی پیشرفته 1 شنبه 16:00 تا 19:00 علی جمشیدی5 

1217112865151037بهینه سازی خطی پیشرفته 1 شنبه 13:00 تا 16:00 علی جمشیدی6 

1217113914151012پایان  نامه  7

1217124485151017حل عددی معادلت انتگرال یکشنبه 16:00 تا 19:00 مجید توسلی کجانی8 

1217124485151018حل عددی معادلت انتگرال دوشنبه 20:00 تا 23:00 مجید توسلی کجانی9 

حل عددی معادلت 

دیفرانسیل معمولی
1217124495151013 شنبه 12:00 تا 15:00 مسعود علمه10 

حل عددی معادلت 

دیفرانسیل معمولی
1217124495151014 شنبه 09:00 تا 12:00 مسعود علمه11 

1217129371151019روشهای عددی درجبرخطی شنبه 15:00 تا 18:00 مسعود علمه12 

1217129371151020روشهای عددی درجبرخطی یکشنبه 16:00 تا 19:00 مسعود علمه13 

1217133479151011سمینار یکشنبه 19:00 تا 21:00 مسعود علمه14 

1217143906151023مباحث ویژه درآنالیزعددی شنبه 09:00 تا 12:00 مجید توسلی کجانی15 

1217143906151024مباحث ویژه درآنالیزعددی یکشنبه 19:00 تا 22:00 مجید توسلی کجانی16 

1217153687151015نظریه معادلت انتگرال شنبه 09:00 تا 12:00 م ملکی17 

1217153687151016نظریه معادلت انتگرال شنبه 12:00 تا 15:00 م ملکی18 

2120108718151034آنالیزعددی جمعه 09:00 تا 12:00 سعید جهانگیری19 

2120108718151035آنالیزعددی شنبه 09:00 تا 12:00 سعید جهانگیری20 

6144135464151002شبکه جریان پیشرفته پنج شنبه 08:00 تا 12:00 علی جمشیدی21 

مدل های ریاضی در تیوری 

تولید
6144148163151003 چهارشنبه 13:00 تا 17:00 عبداله هادی وینچه22 

7000000604151005رساله )4 واحد(  23

7000000608151004رساله )8 واحد(  24

7000000620151006رساله )20 واحد(  25

7000002166151031زبان تخصصی پیشرفته دوشنبه 10:00 تا 12:00 مجید توسلی کجانی26 

روش تحقیق، مقاله و رساله 

نویسی پیشرفته
7000002170151030 دوشنبه 08:00 تا 10:00 مجید توسلی کجانی27 

پايان گزارش


