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 ياحذ تخصصی الشامیدريس 

 



 
دريس عمًمی 

 اجباری
 ياحذ

 

 

 
 ياحذ دريس جبزاوی

 

 ادارٌ آمًسش تحصیالت تکمیلی

 

بذیٌَسیلِ گَاّی هی ًوایذ داًشجَی فَق باگذراًذى کلیِ      

کارشىاسی درٍس السم بِ شزح جذٍل سیز  شزایط احزاس هذرک 
خَاّشوٌذ است با هیاًگیي کل                     را دارد. ارشذ 

علًم  ًسبت بِ اعالم فزاغت اس تحصیل ٍی در رشتِ
 اقذام السم بِ عول آیذ. کامپیًتز/محاسبات علمی

 
 امضای ومایىذٌ تحصیالت تکمیلی گزيٌ/داوشکذٌ:

 

 

 امضای مذیزگزيٌ / رئیس داوشکذٌ:
 

 

 ظزیِ علَم کاهپیَتزً 
 

1       

       1 هحاسبات هاتزیسی 

       1 افشار ریاضی پبشزفتِ ًزم 

  جمع ياحذ گذراوذٌ شذٌ:      

       

 6 پایان وامٍ       

      

 فارغ التحصیل ایه رشتٍ السم است اس:

 

 ٍاحذ    -   عوَهی اجباری    درٍس 

 ٍاحذ   21   تخصصی الشاهی    درٍس

 ٍاحذ   21   اختیاریدرٍس تخصصی 

 ٍاحذ    1                          سویٌار

 ٍاحذ    6       پایاى ًاهِ                

 
 را بگذراًذ. ٍاحذ 23 ٍ جوعا  

    43 جمع 



 
 درٍس جبزاًی    ياحذ اختیاریدريس تخصصی 

 عوَهی اجباری درٍس
 تخصصی الشاهی درٍس

 درٍس تخصصی اختیاری
 سویٌار

 پایاى ًاهِ
 درٍس هعادلساسی شذُ

 درٍس پذیزفتِ شذُ اس رشتِ قبل
 

 ذ ٍاح   ---
 ٍاحذ   --- 

 ٍاحذ   21
 احذٍ   21 

 احذ     1   
 ٍاحذ    6

 ٍاحذ
 ٍاحذ

    1 ّای تٌٌٌکتکٌَلَصی هاتزیس* 

    1 حاسباتیٌّذسِ ه* 

    1 علوی هباحثی در هحاسبات* 

    1 ّای هَاسی الگَریتن 

    1 الگَریتن ّای پزداسش دادُ ّای حجین 

    

 
 

 ياحذ جمع ياحذَا    43 جمع 

  جمع ياحذ گذراوذٌ شذٌ: 31 جمع ياحذ گذراوذٌ شذٌ:



 ارشذ عىًان اوگلیسی دريس گزيٌ علًم کامپیًتز در ديرٌ کارشىاسی

 

          Computer Science Theory:                                   ًظزیِ علَم کاهپیَتز

 

                                         Matrix Computations:   هحاسبات هاتزیسی

 

 Advanced Mathematical Software:                  افشار ریاضی پبشزفتِ ًزم

 

                        Sparse Matrix Technology:  ّای تٌٌٌکتکٌَلَصی هاتزیس

 

   Computational Geometry                                     : ٌّذسِ هحاسباتی

 

   Topics in Scientific Computing                 :هباحثی در هحاسبات علوی

 

                      Parallel Algorithms  ّای هَاسی:                          الگَریتن

 

 Algorithms of Massive Data:          الگَریتن ّای پزداسش دادُ ّای حجین

 
 


