
 واحد( 26)     دروس عمومي                                    

 نمره همنياز پيشنياز واحد نام درس شماره درس

    2 1اندیشه اسالمی  2128121

   1اندیشه اسالمی  2 2اندیشه اسالمی  2128121

    2 اخالق اسالمی 2128111

    2 انقالب اسالمی 2128122

    2 صدر اسالم تحليلیتاریخ  2128121

    2 تفسير موضوعی قرآن 2128112

    3 فارسی عمومی 2121121

    3 زبان عمومی 2122121

    1 1تربيت بدنی  2821181

   1تربيت بدنی 1 1ورزش  2821182

    2 دانش خانواده  2128111

    2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران* 2128112

      

 ده:مجموع واحد های گذران

 

 واحد( 22)  مشترک( –) الزامي دروس پايه

 نمره همنياز پيشنياز واحد نام درس شماره درس

  - - 4 1ریاضی عمومی  2214122

  - 1ریاضی عمومی  4 2ریاضی عمومی  2214112

  - 1ریاضی عمومی  3 معادالت دیفرانسيل  2214122

   - 3 مبانی کامپيوتر وبرنامه نویسی  2214132

   - 4 مبانی اقتصاد  1412113

   - 3  فناوری اطالعاتمبانی  2222212

   - 3  1فيزیک  2212124

 مجموع واحدهای گذرانده:
 

 واحد( 51) هسته دروس 

 نمره همنياز پيشنياز واحد نام درس شماره درس

  1ریاضی  - 3 مبانی علوم ریاضی 2214222

  - نی علوم ریاضیمبا 3 مبانی ماتریس ها و جبر خطی 2214242

  - 2ریاضی  3 مبانی آناليز ریاضی 2214242

  - 2ریاضی 3 مبانی آناليز عددی 2214242

  1ریاضی   3 مبانی احتمال 2224222

 مجموع واحدهای گذرانده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم کامپیوتردروس گذرانده دانشجويان رشته  فهرست

 

 واحد( 22)الزاميدروس 

 نمره همنياز پيشنياز واحد نام درس شماره درس

  3 مبانی ترکيبات 2214242
مبانی علوم 

 ریاضی
 

 3 برنامه سازی پيشرفته 2222222
مبانی کامپيوتر و برنامه 

 سازی
  

  4 ساختمان داده 2222112
برنامه سازی 

 فتهپيشر
 

   مبانی علوم ریاضی 3 مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 2222212

   مبانی علوم ریاضی 3 مبانی نظریه محاسبه 2222214

   ساختمان داده 4 اصول سيستم عامل 2222223

   برنامه سازی پيشرفته 4 اصول سيستم های کامپيوتری 2222124

 مجموع واحدهای گذرانده:

 

 واحد( 22اختیاری رشته های ديگر)  دروس

 نمره همنياز پيشنياز واحد نام درس شماره درس

   مبانی ترکيبات 3 مدار منطقی 2222212

   ساختمان داده و الگوریتها 3 زبانهای برنامه سازی 2222322

   مبانی نظریه محاسبه 3 شبکه های کامپيوتری 2222422

 هوش مصنوعی 2222222
ل و ساختمان مبانی احتما 3

 داده
  

    2 زبان تخصصی 2222411

2222122 

2222242 

 *اصول طراحی نرم افزار

 نرم افزارهای ریاضی*

3 

3 

 ساختمان داده

 مبانی آناليز عددی
  

2222414 
 سيستم های خبره

 داده کاوی

3 

3 

 هوش مصنوعی

 با اجازه گروه
  

    3 پروژه کارشناسی 2222412

 :مجموع واحدهای گذرانده

 

 (واحد  25دروس انتخابي)

 نمره همنياز پيشنياز واحد  نام درس شماره درس

   مبانی نظریه محاسبه 3 کامپایلر 2222222

   ساختمان داده 3 تحليل و طراحی الگوریتم 2222222

   مبانی نظریه محاسبه 3 نظریه محاسبات 2222321

   اجازه گروه 3 مباحثی در علوم کامپيوتر                                                                                                                                                 2222234   

   ساختمان داده 3 پایگاه داده 2222212

   مبانی ماتریس وجبرخطی 3 بهينه سازی خطی* 2214222

   مبانی آناليز عددی 3 غير خطی*بهينه سازی  2214222

   مبانی آناليز عددی 3 آناليز عددی* 2214222

 مجموع واحد های گذرانده:واحد گذرانده شود( 21واحد که  24)

 درس باید گذرانده شود. 2از این دروس ستاره دار 

 

 واحد( 6)  اختیاری خارج از رشتهدروس 

 مرهن همنياز پيشنياز واحد نام درس شماره درس

شبکه های  3 مهندسی اینترنت 2222413

 کامپيوتری
  

   ساختمان داده 3 تحليل و طراحی سيستم های اطالعاتی 2222312

 مجموع واحدهای گذرانده:

 

 نامه های ارسالی:

          ترم

          معدل/واحد

          ترم

          معدل/واحد


