
)20/2/96(ویرایش /کهاد علوم کامپیوترفهرست دروس ارائه شده بترتیب ترم براي رشته ریاضیات و کاربردها  

 

  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  22واحد درسی، به تفکیک مقابل پاس نماید: دروس عمومی  137دانشجو موظف است در طول دوره  .1

 گروه و دانشگاه تنظیم شده است. هاي  ، و با در نظر گرفتن تواناییعلوم کامپیوتربر 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  14دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزمست حداقل  .2

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

  باشد. واحد، از دروس اختیاري نیز عالوه بر واحدهاي یاد شده به دلخواه دانشجو قابل اخذ در هر ترم ارائه شده می2» ارزشهاي دفاع مقدس« درس .4
 

یف 4ترم  واحد پیشنیاز
رد

 

یف 3ترم  واحد پیشنیاز
رد

 

یف 2ترم  واحد پیشنیاز
رد

 

یف 1ترم  واحد پیشنیاز
رد

 

 مبانی آنالیز ریاضی 3 8
177-16 -12  

 مبانی جبر 3 1 22
137-16 -12  

هامبانی منطق و نظریه مجموعه 3 1 15  
147-16 -12  

 مبانی علوم ریاضی 3 ندارد 7
175-16 -12  

1 

ها و جبرخطیمبانی  ماتریس 3 1  
176-16 -12  

3ریاضی عمومی  4 8 23  
062-16 -12  

2ریاضی عمومی  4 2 16  
005-16 -12  

1ریاضی عمومی  4 ندارد 8  

004-16 -12  
2 

 مبانی ترکیبیات 3 1
136-16 -12  

 معادالت دیفرانسیل 3 8 24
184-16 -12  

سازيمبانی کامپیوتر و برنامه 3 ندارد 17  
174-16 -12  

1فیزیک  3 ندارد 9  
180-16 -12  

3 

19همنیاز هاها و الگوریتمساختمان داده 3   
075-16 -12  

مقدماتی اعدادنظریه  3 1 25  
149-16 -12  

 مبانی احتمال 3 2 18
179-16 -12  

 فارسی 3 ندارد 10
001-17-99  

4 

1احتمال  3 10  
140-16 -12  

سازي پیشرفتهبرنامه 3 9 26  
153-16 -12  

2فیزیک  2 ندارد 19  
181-16 -12  

عمومیزبان  3 ندارد 11  
002-17-99  

5 

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

27 

2آزمایشگاه ریاضی  1 12  
010-16 -12  

1آزمایشگاه ریاضی  1 ندارد 20  
009-16 -12  

12 

 6  بدنیبدنیتربیت تربیت  1 

 2  
  یا یا   22اندیشه اسالمی اندیشه اسالمی 

  انسان در اسالم یا انسان در اسالم یا 
  قانون اساسیقانون اساسی

21 
 13  11ورزش ورزش   1 

 14  11اندیشه اسالمی اندیشه اسالمی   2 

یف 8ترم  واحد پیشنیاز
رد

 

یف 7ترم  واحد پیشنیاز
رد

 

یف 6ترم  واحد پیشنیاز
رد

 

یف 5ترم  واحد پیشنیاز
رد

 

 مبانی هندسه 3 1
146-16 -12  
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در

2 
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 ترکیبیات و کاربردها 3 24 46 
164-16 -12  

 جبر 3 15 40
148-16 -12  

 آنالیزریاضی 3 22 34
135-16 -12  

28 

عاديمعادالت دیفرانسیلنظریه 3 17  
142-16 -12  

 معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 3 17 47
143-16 -12  

24و29 41  طراحی و تحلیل الگوریتم 3 
082-16 -12  

 مبانی نظریه محاسبه 3 1 35
182-16 -12  

29 

30و 41  حل عددي معادالت دیفرانسیل 3 
150-16 -12  

 نظریه گراف و کاربردها 3 24 42  35- 50هاي یک درس از ردیف 3 1 48
165-16 -12  

 مبانی آنالیز عددي 3 8 36
178-16 -12  

30 

 3+3 35- 50هاي دو درس از ردیف  35- 50هاي یک درس از ردیف 3  49  مختلطتوابع  3 22 43   
151-16 -12  

سازي خطیبهینه 3 23 37  
138-16 -12  

31 

35- 40هاي یک درس از ردیف 3    توپولوژي عمومی 3  50 
145-16 -12 

35- 50هاي یک درس از ردیف 3  44  جبر خطی عددي 3 23 38 
139-16 -12  

32 

  آئین زندگی یا آئین زندگی یا   2  51  دانش خانوادهدانش خانواده 2 
  اخالقاخالق

  تاریخ امامت یاتاریخ امامت یا 2  45
  تاریخ تحلیلی صدر اسالمتاریخ تحلیلی صدر اسالم

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

33 



 

 

  توضیحات  پیشنیاز  واحد  عنوان درس  ردیف
    مبانی ترکیبیات و کاربردها  3  نظریه گراف و کاربردها  30
    سازي پیشرفتهزمان 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 و کاربردها 3  ترکیبیات و کاربردها  34
  ترکیبیات و کاربردها 3  نظریه کدگزاري  35
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  سازي خطی و مبانی ترکیبیاتبهینه 3  سازي ترکیبیاتیبهینه  36
  مبانی آنالیز عددي 3  افزارهاي ریاضینرم  37

فلسفه علم ریاضیات یا تاریخ ریاضی یا   38
  زبان تخصصی

  ندارد 2

  مبانی آنالیز عددي 3  بهینه سازي غیرخطی  39
  آنالیز عدديمبانی  3  آنالیز عددي  40
  مبانی ترکیبیات 3  مدارهاي منطقی  41

  

  هاها و الگوریتمساختمان داده 3  سازي کامپیوتريشبیه  42
  سازي پیشرفتهزمان با برنامههم 4  هاي کامپیوترياصول سیستم  43
  هاي کامپیوترياصول سیستم 3  هاي کامپیوتريشبکه  44
  هاها و الگوریتمدادهساختمان  3  گرافیک کامپیوتري  45
  1ها و احتمال ها و الگوریتمساختمان داده  3  هوش مصنوعی  46
  هاها و الگوریتمساختمان داده  3  افزاراصول طراحی نرم  47
  مبانی نظریه محاسبه  3  کامپایلر  48
  هاها و الگوریتمساختمان داده  3  هاپایگاه داده  49
  هاها و الگوریتمساختمان داده  4  هاي عاملاصول سیستم  50

 


