
 

 برنامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم
2ترم  1ترم    گرایش 

1جبر جابجایی  هندسه منیفلد 
1یا  توپولوژي جبري   

 
پیشرفته  جبر حقیقیآنالیز    

 جبر
(ب) آنالیز یک درس ریاضی آنالیز   

 سیستمهاي دینامیکی سیستمهاي دینامیکی1
)د( کاربردي درسیک  پیشرفتهتحقیق در عملیات   برديرکا آنالیز عددي پیشرفته   

4ترم  3ترم      

پایان نامه          

گرایش جبر (الف)یک درس از و  جبر ترکیبیاتی  
یک درس از سایر گرایشهاو  جبر ترکیبیاتییا   

 سمینار

 جبر

 دو درس آنالیز (ب)
یک درس از سایر گرایشهاو  )آنالیز (ب درس یکیا   

ریاضی آنالیز  

(ج) دینامیکی دستگاههايیک درس از و  2دینامیکی دستگاههاي  
یک درس از سایر گرایشهاو  2دینامیکی یا دستگاههاي  

 سیستمهاي دینامیکی

 دو درس کاربردي (د)
یک درس از سایر گرایشهاو  کاربردي(د)از گرایش  یک درسیا   

 کاربردي

 

 

 دروس تخصصی مربوط به هر گرایش

  گرایش دروس تخصصی
 غیر جبر، نظریه حلقه و مدول، 1، توپولوژي جبري2جبر جابجایی، همولوژي جبر  ترکیبیاتی، جبر  ،1جابجایی جبر

  ،نظریه تحلیلی اعداد، گروههاي متناهی، 1جابجایی
 الف جبر

نظریه   ،مختلطآنالیز  آنالیز فوریه، هارمونیک، آنالیز  کابردي، تابعی تابعی، آنالیز آنالیز  ،2آنالیز حقیقی ،1حقیقی آنالیز
، متغیره چند مختلط توابع آنالیز جبرهاي باناخ، عملگرها،  

ریاضی آنالیز  ب 

دینامیکی سیستمهاي  دستگاههاي دینامیکی1،  دستگاههاي  دینامیکی2،  نظریه ارگودیک،  نظریه آشوب   ج 
حل   پیشرفته،عملیاتدرتحقیق نظریه تقریب،   جبرخطی،عدديحل انتگرال،معادالت عدديحل ،آنالیز عددي پیشرفته

نظریه معادالت دیفرانسیل عادي، نظریه معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزیی،  معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزیی1،  معادالت  د کاربردي ، ،  حل عددي معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزییدالت دیفرانسیل معمولیاعددي مع
  انتگرال

 

 

عنوانهایی که زیر آن خط کشیده شده اند نیاز به اصالح دارند.       

  



 

         
 کد درس نام درس واحد پیش نیاز  کد درس نام درس واحد پیش نیاز

    
   55163004 نظریه معادالت دیفرانسیل عادي 4  1آنالیز حقیقی
1آنالیز حقیقی دالت دیفرانسیل با مشتقات جزییانظریه مع 4   55163015    
1آنالیز حقیقی 1دالت دیفرانسیل با مشتقات جزییامع 4   55163002 جبر پیشرفته  -  55163009 
1آنالیز حقیقی 1جبر جابجایی 4  جبر پیشرفته  55163023 معادالت انتگرال 4   55163006 

1جبر جابجایی  55104001 آنالیز عددي پیشرفته 4  - 2جبر جابجایی    55163014 
1تحقیق در عملیات پیشرفته 4  -  55163022 جبر ترکیبیاتی 4 جبر پیشرفته  55504002 

و  معادالت انتگرال
 55163026 جبر همولوژي 4 جبر پیشرفته  55504003 حل عددي معادالت انتگرال 4 آنالیز عددي پیشرفته

مدول نظریه حلقه و 4 جبر پیشرفته  55504004 حل عددي جبرخطی 4 آنالیز عددي پیشرفته  55163007 
1جابجایی غیر جبر 4 جبر پیشرفته  55504007 نظریه تقریب 4 -   55163008 

دالت دیفرانسیل معمولیاحل عددي مع 4 آنالیز عددي پیشرفته  55163020 گروههاي متناهی 4 -   55504006 
دالت دیفرانسیل با مشتقات جزیی احل عددي مع 4 آنالیز عددي پیشرفته  55163021 نظریه تحلیلی اعداد 4 -   55504005 

         
         
         

    
1آنالیز حقیقی 4 -  55163016 سمینار    55163001 
نامهپایان    1آنالیز حقیقی  55163017  2آنالیز حقیقی 4   55163025 
1آنالیز حقیقی       55163012 آنالیز تابعی 4 
1آنالیز حقیقی      کابردي آنالیز تابعی 4   55163024 
 55163027 آنالیز هارمونیک 4 -      
 55163033 آنالیز فوریه 4 -      
 55163010 آنالیز مختلط 4 -      
 55163028 نظریه عملگرها 4 آنالیز تابعی     
 55163034 جبرهاي باناخ 4 آنالیز تابعی     
 55163029 آنالیز توابع مختلط چند متغیره 4 آنالیز مختلط     
         
         
         
         
       
 55163013 دستگاههاي دینامیکی1 4  هندسه منیفلد     
1دینامیکیدستگاههاي        55163030 دستگاههاي دینامیکی2 4 
1دینامیکیدستگاههاي        55163037 نظریه ارگودیک 4 
1دینامیکی دستگاههاي       55163038 نظریه آشوب 4 
         
       
 55163003 هندسه منیفلد 4 -      
1توپولوژي جبري 4 -        55163005 
         
 

 


