
  علوم کامپیوتررشته مشخصات کلی دوره کارشناسی 

  واحد (مطابق مصوبه آموزش دانشگاه) 22دروس عمومی،   الف.

  واحد، شامل: 24دروس الزامی پایه مشترك علوم ریاضی (ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها و علوم کامپیوتر)،    ب.

  توضیحات  پیشنیاز  واحد  سعنوان در  ردیف

    ندارد  4  1ریاضی عمومی   1

    1ریاضی عمومی   4  2ریاضی عمومی   2

    2ریاضی عمومی   3  معادالت دیفرانسیل  3

    ندارد  3  سازيمبانی کامپیوتر و برنامه  4

    ندارد  1  1 ریاضیآزمایشگاه   5

    ندارد  1  2آزمایشگاه ریاضی   6

    ندارد  3  1فیزیک پایه   7

    ندارد  2  2فیزیک پایه   8

9  

یکی از دروس اقتصاد مهندسی، 

مبانی اقتصاد، مبانی کارآفرینی و 

  نقشه کشی صنعتی

    ندارد  3

 

 

 

  واحد، شامل: 60دروس هسته،   .پ

  واحد، شامل: 15دروس الزامی مشترك علوم ریاضی،    .1-پ

  توضیحات  پیشنیاز  واحد  عنوان درس  ردیف

    ندارد  3  مبانی علوم ریاضی  10

    مبانی علوم ریاضی  3  ها و جبر خطیمبانی ماتریس  11

    2ریاضی عمومی   3  مبانی آنالیز ریاضی  12

    2ریاضی عمومی   3  مبانی آنالیز عددي  13

    1ریاضی عمومی   3  مبانی احتمال  14

 



 

 

  واحد، شامل: 24علوم کامپیوتر، دروس الزامی رشته    .2-پ

  توضیحات  پیشنیاز  واحد  عنوان درس  ردیف

    مبانی علوم ریاضی    مبانی جبر  15

    مبانی علوم ریاضی  3  مبانی ترکیبیات و کاربردها  16

    مبانی علوم ریاضی  3  نظریه محاسبهمبانی   17

    کامپیوتر و برنامه سازيمبانی   3  برنامه سازي پیشرفته  18

    همزمان با برنامه سازي پیشرفته  3  ساختمان داده ها و الگوریتم ها  19

    ساختمان داده ها و الگوریتم ها  3  اصول سیستمهاي عامل  20

    ها و جبر خطیمبانی ماتریس  3  جبر خطی عددي  21

    پیشرفتههمزمان با برنامه سازي   3  اصول سیستم هاي کامپیوتري  22

 

  واحد، شامل: 21دروس انتخابی هسته،   . 3-پ

  توضیحات  پیشنیاز  واحد  عنوان درس  ردیف

    ها و جبر خطیماتریسمبانی   3  بهینه سازي خطی  23

    مبانی ترکیبیات و مبانی نظریه محاسبه 3  طراحی و تحلیل الگوریتم ها  24

    مبانی نظریه محاسبه  3  نظریه محاسبه  25

    مبانی نظریه محاسبه  3  کامپایلر  26

    ساختمان داده ها و الگوریتم ها  3  پایگاه داده ها  27

    سازي خطی و مبانی ترکیبیاتبهینه   3  بهینه سازي ترکیبیاتی  28

  از یکی    مبانی آنالیز عددي  3  بهینه سازي غیر خطی  29

  مبانی آنالیز عددي  3  آنالیز عددي  30  2این 

 

 

 

 

 



 

 

 

  واحد، شامل: 33علوم کامپیوتر،   اختیاري رشتهدروس   ت. 

  

  توضیحات  پیشنیاز  واحد  عنوان درس  ردیف

    ترکیبیاتمبانی   3  مدارهاي منطقی  31

    مبانی ترکیبیات و کاربردها 3  ترکیبیات و کاربردها  32

    مبانی ترکیبیات و کاربردها  3  نظریه گراف و کاربردها  33

    ترکیبیات و کاربردها 3  نظریه کدگزاري  34

    علوم ریاضیمبانی  3  جبر بول و علوم کامپیوتر  35

    مبانی احتمال   1احتمال   36

    1ها و احتمال ها و الگوریتمساختمان داده  3  هوش مصنوعی  37

    اصول سیستم هاي کامپیوتري 3  اسمبلیریزپردازنده و   38

  هاها و الگوریتمساختمان داده 3  سازي کامپیوتريشبیه  39
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  هاي کامپیوترياصول سیستم 3  هاي کامپیوتريشبکه  40

  هاها و الگوریتمساختمان داده 3  گرافیک کامپیوتري  41

  هاها و الگوریتمساختمان داده  3  افزاراصول طراحی نرم  42

  هاها و الگوریتمساختمان داده 3  زبان هاي برنامه سازي  43

  اجازه گروه 3  داده کاوي 44

45  
دروس و آزمایشگاه هاي رشته مهندسی 

  کامپیوتر
  هاي کامپیوترياصول سیستم 3

  

      

       


