
  ثبت نام مقدماتی اطالعیه
  ۱۴۰۰ترم دوم  

 )دي 1و  آذر  30 چهارشنبهشنبه و سه (
 کننددروس خود را اخذ می  پس از مشاوره با سرپرست تحصیالت تکمیلیدانشجویان 

 بگذرانند. همه دانشجویان ارشد ریاضی محض باید سه درس پایه جبر پیشرفته، آنالیز حقیقی، هندسه منیفلد (یا توپولوژی جبری)  را  - ۱
 ریاضی محض و ریاضی کاربردی باید حداقل دو درس خارج از مدرسین گروه تخصصی خود اخذ کنند. ارشد همه دانشجویان  - ۲
 تواند اخذ کند. درس با یک مدرس می ۲در طول تحصیل خود حداکثر دانشکده علوم ریاضی  ی ارشدهر دانشجو - ۳
 دانشجوی ارشد است.   ۷و در موارد استثنایی  ۱۰حد نصاب تشکیل هر کالس ثبت نام حداقل  - ۴
 

  دروس ارائه شده 

آماری   مدل۱۹۱۲۶۹۰(  ۲استنباط   ،() خطی  روش۹۱۲۶۹۵های  و  آمار  (مخصوص)،  نساجی  در  تحقیق  نساجی،    های  )، ۱۹۱۲۵۰۳دانشجویان 

داده  پیشرفته آماری  های  طرح علوم  دانشجویان  و  آمار  دانشجویان  برای  (۱۹۱۲۵۹۹،  (اختیاری  پیشرفته  جبر  حقیقی  ۱۹۱۴۵۳۶)،  آنالیز   ،(

شجویان دکتری  )، هندسه جبری محاسباتی (دان۱۹۱۴۵۲۸)، آنالیز تصادفی (۱۹۱۴۶۳۶جابجایی (  )، جبر۱۹۱۴۵۲۲)، توپولوژی جبری ( ۱۹۱۴۶۰۱(

 دیفرانسیل )، حل عددی معادالت  ۱۹۱۴۶۱۱،  )، جبر خطی عددی (اختیاری برای دانشجویان آنالیز عددی و دانشجویان علوم داده۱۹۱۴۵۲۳ریاضی،  

)، ۱۹۱۴۵۷۷)، مباحث ویژه (نظریه اختالل،  ۱۹۱۴۶۵۱(  ۲های دینامیکی  )، دستگاه۱۹۱۴۵۷۷،  ۲و    ۱)، مباحث ویژه (علوم داده  ۱۹۱۴۸۹۹جزيی (

  )۱۹۱۴۶۷۲( محاسباتی )، نظریه اعداد۱۹۱۴۵۶۴آنالیز ترکیبیاتی (

 

  ثبت نام کنند.  آنالیز تصادفیو جبر جابجایی اند، الزم است در دروس دانشجویان ریاضیات و کاربردها که  سه درس پایه را گذرانده



  اطالعيه 
 دانشجويان  كارشناسي ارشد دانشكده علوم رياضيقابل توجه 

  مهم زير توجه فرماييد. تبه نكا  1400 دومترم   مقدماتي نامخصوص ثبت در 

  شود و شركت در آن الزامي است.  انجام ميدي  1و  آذر  30 چهارشنبهشنبه و سه هاي ثبت نام مقدماتي روز - 1

 مسئوليت عواقب عدمثبت نام مقدماتي براي دانشجويان تحصيالت تكميلي همانند ثبت نام اصلي بوده و - 2
  است. دانشجو  عهده برنام ثبت 

در ثبت نام اصلي و ترميم امكان حذف درس از ليست دروس ثبت نام مقدماتي وجود ندارد و از روز دوم   - 3
اخذ شود. امكان تغييرات ديگر فقط با موافقت سرپرست تحصيالت   دتوانثبت نام به بعد، حداكثر يك درس مي

  بود.پذير خواهد تكميلي و زمان مقتضي امكان

  .باشند گذرانده دانشكده در شده  مشخص برنامه اساس بر را  خود دروس بايد دانشجويان همه  - 4

 مشكل با آنان  التحصيليفارغ ،مغايرت صورت  در  و شد خواهند بررسي دروس گذرانده دانشجويانهمه (
  .) شودمي  مواجه

 تحصيالت تكميلي دانشكده علوم رياضي 


