
 (98/ 4/ 15)ویرایش  علوم کامپیوتر  زمینه/ ترتیب ترم برای رشته ریاضیات و کاربردهاه فهرست دروس ارائه شده ب

 

 مواردی مهم از آیین نامه آموزشی  و   چارت درسیتوضیحات 
علوم زمینۀ  واحد. چارت حاضر با توجه به این تفکیک با تاکید بر 30واحد، دروس اختیاری  62واحد، دروس هسته  24واحد، دروس مشترک پایه تا سقف  22واحد درسی، به تفکیک مقابل پاس نماید: دروس عمومی  137دانشجو موظف است در طول دوره  .1

 های گروه و دانشگاه تنظیم شده است. ، و با در نظر گرفتن تواناییکامپیوتر

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

های کاردانی، کارشناسی پیوسته و آموختگی برای دورهدانشواحد درسی انتخاب کند. ضمنًا مالک  14تواند تا شود و در نیمسال بعدی حداکثر میباشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می 12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال کمتر از  .3

 در پایان دوره است. 12ناپیوسته داشتن میانگین کل حداقل 

 دانشجو محسوب می شود.ء سنوات تحصیلی حصیلی جزدر صورت حذف ترم، عدم کسب نمره قبولی و یا حذف اضطراری برای اخذ مجدد دروس مزبور شهریه دریافت خواهد شد. همچنین حذف ترم و مرخصی ت .4

 

نیاز پیش ف 4ترم  واحد 
دی

ر
 

ف 3ترم  واحد نیاز پیش
دی

ر
 

ف 2ترم  واحد نیاز پیش
دی

ر
 

ف 1ترم  واحد نیاز پیش
دی

ر
 

 1 مبانی علوم ریاضی  3 ندارد  7 ها منطق و نظریه مجموعهمبانی  3 1 15 مبانی جبر 3 1 22 مبانی آنالیز ریاضی  3 8

جبرخطی  ها ومبانی  ماتریس 3 1 3ریاضی عمومی  4 8 23  1ریاضی عمومی  4 ندارد  8 2ریاضی عمومی  4 2 16   2 

1فیزیک  3 ندارد  9 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه 3 ندارد  17 معادالت دیفرانسیل 3 2 24 مبانی ترکیبیات 3 1  3 

19همنیاز ها ها و الگوریتمساختمان داده  3   4 فارسی  3 ندارد  10 مبانی احتمال 3 2 18 نظریه مقدماتی اعداد  3 1 25 

1احتمال  3 10 هسازی پیشرفتبرنامه 3 9 26   5 زبان عمومی  3 ندارد  11 2فیزیک  2 3 19 

 تفسیر موضوعی قرآن یا 2 

 تفسیر نهج البالغه
27 

1ورزش  1 13 1آزمایشگاه ریاضی  1 ندارد  12 2آزمایشگاه ریاضی  1 6 20   6 

 یا انسان در اسالم یا  2اندیشه اسالمی  2 14

 قانون اساسی
21 

      13 1تربیت بدنی  1 

      14  1اندیشه اسالمی  2 

ف 8ترم  واحد نیاز پیش
دی

ر
 

ف 7ترم  واحد  نیاز پیش
دی

ر
 

ف 6ترم  واحد  نیاز پیش
دی

ر
 

ف 5ترم  واحد  نیاز پیش
دی

ر
 

30و  17  28 آنالیزریاضی  3 22 34 جبر 3 15 40 ترکیبیات و کاربردها  3 24 46 حل عددی معادالت دیفرانسیل  3 

 3+3 35-50های دو درس از ردیف  24و29 41 معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 3 17 47   29 مبانی نظریه محاسبه 3 1 35 طراحی و تحلیل الگوریتم 3 

35-40های ردیف یک درس از 3   30 مبانی آنالیز عددی  3 8 36 نظریه گراف و کاربردها  3 24 42 35-50های یک درس از ردیف  3 1 48 

35-50های یک درس از ردیف  3  49 دانش خانواده  2  سازی خطی بهینه 3 23 37 توابع مختلط 3 22 43   31 

713  

 مجموع کل واحدها برای 

 فارغ التحصیلی

35-50های یک درس از ردیف  3  44 عمومی توپولوژی  3    32 جبر خطی عددی  3 23 38 

 آئین زندگی یا  2  

 اخالق
 تاریخ امامت یا  2  45

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 
 انقالب اسالمی یا  2  39

 اندیشه سیاسی امام
33 



 

 

 جدول دروس انتخابی )بر حسب ارائه گروه ریاضی( 

 توضیحات نیازپیش واحد عنوان درس ردیف

  مبانی ترکیبیات و کاربردها  3 نظریه گراف و کاربردها 30

  سازی پیشرفته زمان با برنامههم 3 هاها و الگوریتمساختمان داده 31

  مبانی علوم ریاضی  3 مبانی نظریه محاسبه  32

  مبانی ترکیبیات و مبانی نظریه محاسبه  3 طراحی و تحلیل الگوریتم  33

  مبانی ترکیبیات   3 ترکیبیات و کاربردها  34

 ترکیبیات مبانی  3 نظریه کدگزاری  35
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 مبانی ترکیبیاتسازی خطی و بهینه 3 سازی ترکیبیاتی بهینه 36

 مبانی آنالیز عددی  3 افزارهای ریاضینرم 37

ریاضی یا  علم یا تاریخ  فلسفه علم ریاضی 38
 زبان تخصصی 

 ندارد 2

 مبانی آنالیز عددی  3 بهینه سازی غیرخطی  39

 مبانی آنالیز عددی  3 آنالیز عددی  40

 مبانی ترکیبیات  3 مدارهای منطقی  41

 

 هاها و الگوریتمساختمان داده 3 سازی کامپیوتری شبیه 42

 سازی پیشرفته زمان با برنامههم 4 های کامپیوتری اصول سیستم 43

 های کامپیوتری اصول سیستم 3 های کامپیوتری شبکه 44

 هاها و الگوریتمساختمان داده 3 گرافیک کامپیوتری  45

 1ها و احتمال الگوریتمها و ساختمان داده 3 هوش مصنوعی  46

 هاها و الگوریتمساختمان داده 3 افزار اصول طراحی نرم 47

 مبانی نظریه محاسبه  3 کامپایلر 48

 هاها و الگوریتمساختمان داده 3 ها پایگاه داده 49

 هاها و الگوریتمساختمان داده 4 های عامل اصول سیستم 50



 




