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  44ترم ترم  واحد پیشنیاز

ف
ردی

 

  33ترم ترم  واحد پیشنیاز

ف
ردی

 

  22ترم ترم  واحد پیشنیاز

ف
ردی

 

  11ترم ترم  واحد پیشنیاز

ف
ردی

یف 
د

 1 1ریاضی عمومی  4  ندارد 7 2ریاضی عمومی  4 1 15 3ریاضی عمومی  4 7 22 ریاضی مبانی آنالیز 3 7

 2 1فیزیک  3  ندارد 8 2فیزیک  2 2 16 مبانی منطق 3 3 23 و جبرخطی هامبانی ماتریس 3 3

 3 مبانی ریاضی 3  ندارد 9 و برنامه سازي مبانی کامپیوتر 3  ندارد 17 معادالت دیفرانسیل  3 1 24 1احتمال  3 10

 4 زبان 3  ندارد  10 مبانی احتمال  3  1 18 سازي پیشرفتهبرنامه 3 9 25 ریاضی مهندسی 3 17

  5  فارسی  3  ندارد 11  کشی صنعتینقشه  2  ندارد  19  1 حسابدارياصول   3  3 26  نظریه مقدماتی اعداد   3  3

  تفسیر موضوعی قرآن یاتفسیر موضوعی قرآن یا 2 
  تفسیر نهج البالغهتفسیر نهج البالغه

 6  تربیت بدنیتربیت بدنی 1   12 1آزمایشگاه ریاضی  1 ندارد 20 2آزمایشگاه ریاضی  1 12  27

      2  
  یا یا   22اندیشه اسالمی اندیشه اسالمی 

  انسان در اسالم یا انسان در اسالم یا 
  قانون اساسیقانون اساسی

         13  11ورزش ورزش   1    21

         14  11ندیشه اسالمی ندیشه اسالمی اا  2              

  88ترم ترم  واحد پیشنیاز

ف
ردی

 

  77ترم ترم  واحد پیشنیاز

ف
ردی

 

  66ترم ترم  واحد پیشنیاز

ف
ردی

 

  55ترم ترم  واحد پیشنیاز

ف
ردی

 

 28 آنالیز ریاضی 3 22 34 سازي خطیبهینه 3 23 40 مبانی هندسه 3 3 48 آنالیز فوریه و کاربرد آن 3 28

 29 مبانی جبر 3 3 35 جزئیمشتقاتبادیفرانسیلمعادالت 3 17و  28 41 توپولوژي عمومی 3 3 49  1 رگرسیون 3 24

 30 مبانی آنالیز عددي 3 7 36 1 مدیریت مالی 3 1 42 نظریه اندازه 3 22 50  انتخابی از جدول 3 

 31 هاي آماريروش 3 24 37 مبانی ترکیبیات 3 3  43  انتخابی از جدول 3   51 انتخابی از جدول 3 

 1 فرایندهاي تصادفی  3  24  52 از جدول انتخابی   3  

1 
 از 

س
در

3 
س

در
 

  32  اقتصاد مهندسی 2 1 38 کارآفرینیاصول و مبانی  2 ندارد 44

  تاریخ امامت یاتاریخ امامت یا 2  45 1 هاي زمانیسري  3  31 53  دانش خانوادهدانش خانواده 2 
  تاریخ تحلیلی صدر اسالمتاریخ تحلیلی صدر اسالم

  انقالب اسالمی یا انقالب اسالمی یا   2   39
  اندیشه سیاسی اماماندیشه سیاسی امام

33  

                46 رل پروژهکنت 3 ندارد     

  آئین زندگی یا آئین زندگی یا   2        
  اخالقاخالق

47                



  

  

  مواردي مهم از آیین نامه آموزشی و  چارت درسیتوضیحات 
واحد. چارت حاضر با توجه به این تفکیک با تاکید  30واحد، دروس اختیاري  62واحد، دروس هسته  24واحد، دروس مشترك پایه تا سقف  22سی، به تفکیک مقابل پاس نماید: دروس عمومی واحد در 137دانشجو موظف است در طول دوره  .1

 هاي گروه و دانشگاه تنظیم شده است.  ، و با در نظر گرفتن تواناییریاضیات صنعتیبر زمینۀ 

 واحد اخذ نماید. 24تواند حداکثر تا  باشد، در این صورت با تایید گروه در نیمسال بعد می 17واحد درسی انتخاب کند. اگر میانگین نمرات دانشجو در یک نیمسال  20و حداکثر  14ر هر نیمسال تحصیلی الزمست حداقل دانشجو د .2

هاي کاردانی،  آموختگی براي دوره واحد درسی انتخاب کند. ضمناً مالك دانش 14تواند تا  شود و در نیمسال بعدي حداکثر می جو در آن نیمسال مشروط تلقی میباشد، دانش 12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال کمتر از  .3
 در پایان دوره است. 12کارشناسی پیوسته و ناپیوسته داشتن میانگین کل حداقل 

  باشد. یاري نیز عالوه بر واحدهاي یاد شده به دلخواه دانشجو قابل اخذ در هر ترم ارائه شده میواحد، از دروس اخت2» ارزشهاي دفاع مقدس«درس  .4

  جدول دروس انتخابی (بر حسب ارائه گروه ریاضی)
  
  
  

  
  

 ردیف نام درس

 1 جبر

 2 نظریه حلقه و مدول

 3 هندسه دیفرانسیل مقدماتی

 4 توپولوژي جبري مقدماتی

 5 توابع مختلط

 6 ماتیهندسه جبري مقد

 7 نظریه گراف

 8 نظریه کدگذاري

 9 تاریخ علم ریاضی

 10 فلسفه علم ریاضی

 11 هندسه هذلولوي

 12 هندسه تصویري

  13  مبانی سیستمهاي دینامیکی


