
 (آمار و کاربردها) گروه آمار
 

 واحد ( 93دوره کارشناسي ) جمع   مشترک( دانشکده رياضي-الزامي هسته)فهرست دروس پايه و 

 

 واحد( 42مشترک( )جمع:  –دروس پایه )الزامی  واحد( 51دروس هسته )جمع: 

 و پيش نياز
 همنياز 

تعداد 
 واحد

 كد درس نام درس
 پيش نياز
 وهمنياز

تعداد 
 واحد

 كد درس نام درس

 4452512 5ریاضی عمومی  2 - 4452121 مبانی علوم ریاضی 3 5ریاضی عمومی # 

 4452552 4ریاضی عمومی  2 5ریاضی عمومی  4452124 مبانی ماتریس ها و جبر خطی 3 مبانی علوم ریاضی

 4452541 معادالت دیفرانسيل 3 5ریاضی عمومی  4452121 مبانی آناليز ریاضی  3 4ریاضی عمومی 

 4452532 مبانی كامپيوتر و برنامه نویسی 3 - 4452122 مبانی آناليز عددی 3 4ریاضی عمومی 

 5254553 مبانی اقتصاد 2 - 4442114 مبانی احتمال 3 5ریاضی عمومی  #

 5431542 مبانی جامعه شناسی 3 -    

 5431552 مبانی جمعيت شناسی 3 -    

 

 واحد ( 54 :)جمع آمار و کاربردها شاخه  انتخابي فهرست دروس الزامي 

 

 واحد( 31دروس الزامی )جمع:  واحد از جدول زیرباید گذرانده شود( 51دروس انتخابی )

 كد درس نام درس تعدادواحد پيش نياز كد درس نام درس تعدادواحد پيش نياز

 4442113 5احتمال  3 5ریاضی  -احتمال مبانی 4442314 4احتمال  3 5احتمال 

 4442145 5فرایند های تصادفی 3 2احتمال  4442142 4روش های نمونه گيری  3 5روش های نمونه گيری

 4442312  5آمار ریاضی  3 2احتمال  4442131 4طرح آزمایشهای  3 5طرح آزمایشهای 

 4442311 4آمارریاضی  3 5آمار ریاضی 4442152 5روشهای چندمتغيره پيوسته  3 4آمارریاضی

 4442351 روشهای آماری 3 5احتمال  4442414 كنترل كيفيت آماری 3 4های نمونه گيری روش 

، سریهای زمانی 5طرح آزمایشهای  
 ،روشهای آماری5،رگرسيون5

 4442415 محاسبات آماری  3
 

 4442154 5روش های نمونه گيری 3 روشهای آماری

، سریهای زمانی 5آمارریاضی 
 ناپارامتری،روشهای 5،رگرسيون5

 4442151 5رگرسيون  3 مبانی ماتریسها -5ر ریاضی  آما 4442143 مباحثی در آمارو كاربردها 3

 4442155 5طرح آزمایشهای  3 ،روشهای آماری4احتمال  4442132 داده كاوی 3 اجازه گروه 

 4442152 5سری های زمانی  3 فرایندهای تصادفی 4442125 آماربيزی  3 5آمارریاضی 

 4442112 روشها ناپارامتری 3 5آمار ریاضی     

 

 ( واحد اختياري 6واحد کهاد و  45، شامل واحد 93حداقل ) آمار و کاربردها فهرست دروس اختياري شاخه 

 

 کهاد آمار کهاد کامپیوتر

 کد درس نام درس تعدادواحد پیش نیاز کد درس نام درس تعدادواحد پیش نیاز

 4442151 روشهای چند متغيره گسسته 3 5رگرسيون   برنامه سازی پيشرفته 3 وبرنامه سازیمبانی كامپيوتر  #

 4442135 شبيه سازی 3 5رگرسيون   ساختمان داده ها و الگوریتم 2 برنامه سازی پيشرفته

 4442142 4رگرسيون  3 5رگرسيون   مبانی تركيبيات 3 5ریاضی عمومی 

 4442134 4سریهای زمانی  3 5سریهای زمانی   نظریه مجموعه ها مبانی منطق و 3 مبانی علوم ریاضی

 4442152 4روشهای چند متغيره پيوسته  3 5 روشهای چند متغيره پيوسته  مبانی نظریه محاسبه 3 مبانی علوم ریاضی

 - آشنایی با نظریه صف 3 5فرایندهای تصادفی   اصول سيستم های عامل 2 ساختمان داده ها و الگوریتم

 4442133 آشنایی با نظریه اطالع 3 5فرایندهای تصادفی   جبر خطی عددی 3 مبانی آناليز عددی

 4452125 نرم افزار ریاضی 3 مبانی آناليز عددی  اصول سيستم های كامپيوتری 2 برنلمه سازی پيشرفته #

 4442142 آشنایی با احتمال و آمار فازی 3 بهينه سازی خطی-5رگرسيون   جبر بول و علوم كامپيوتر 3 مبانی علوم ریاضی

 4442124 آشنایی با نظریه قابليت اعتماد 3 5آمارریاضی  پایگاه داده ها 3 ساختمان داده ها والگوریتم

 4442131 روشهای تحليل داده های بقا 3 محاسبات آماری-5رگرسيون    

 4442141 زبان تخصصی 3 اجازه گروه    



 ریاضیکهاد 

 کد درس نام درس تعدادواحد نیازپیش   

  آناليز ریاضی 3 مبانی آناليز ریاضی

 

  مبانی جبر 3 مبانی علوم ریاضی

  جبر خطی عددی 3 مبانی آناليز عددی

  بهينه سازی خطی 3 مبانی ماتریسها

  مبانی منطق و نظریه مجموعه ها  3 علوم ریاضیمبانی 

  توپولوژی عمومی 3 مبانی علوم ریاضی

  آزمایشگاه ریاضی 3 مبانی آناليز عددی

  مبانی هندسه 3 مبانی علوم ریاضی

  برنامه سازی پيشرفته 3 مبانی كامپيوتر و برنامه سازی

 
واحد درسی نیز بصورت اختیاری، خارج از رشته تحصیلی  6نماید. واحد درسی را از دروس جداول کهاد و یا جدول دروس انتخابی که قبال نگذرانده است انتخاب  42توجه: دانشجو موظف است 

 خود اخذ نماید.

 : به معنای درس همنیاز است. #نماد 

 

 واحد (  41فهرست دروس عمومي براي کليه رشته هاي تحصيلي دوره هاي کارشناسي ) جمع  

 

پیش 

 نیاز

تعداد 
 واحد

 گرایش  کد درس  نام درس
پیش 

 نیاز

تعداد 
 واحد

 گرایش  کد درس  در سنام 

 

4 
4 
4 
4 

 فلسفه اخالق 
 اخالق اسالمی 

 آیين زندگی 
 عرفان عملی اسالم

145-52-54 
144-52-54 
143-52-54 
142-52-54 

  اخالق اسالمی 

4 
4 
4 
4 

 5اندیشه اسالمی 
 4اندیشه اسالمی 
 انسان در اسالم 

 حقوق اجتماعی و سياسی در اسالم 

151-52-54 
152-52-54 
152-52-54 
152-52-54 

مبانی نظری 
 اسالم

 () معارف اسالمی

 

4 
4 
4 
4 

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 تاریخ تحليلی صدر اسالم 
 تاریخ امامت

 فرهنگ و تمدن اسالم

125-52-54 
124-52-54 
123-52-54 

5452113 

  تاریخ اسالم 

4 
4 
4 

 انقالب اسالمی 
 آشنایی با قانون اساسی 

 امام خمينیاندیشه سياسی 

135-52-54 
134-52-54 
133-52-54 

 انقالب اسالمی 

 
 5تربيت بدنی 

5 
5 

 5تربيت بدنی 
 5ورزش

5252121 
5252123 

 تربيت بدنی 

 
 

4 
4 

 تفسير موضوعی قرآن
 تفسير موضوعی نهج البالغه

115-52-54 
114-52-54 

 متون اسالمی 

 فارسی عمومی  54-54-121 فارسی عمومی 3  زبان خارجی 54-52-121 زبان خارجی  3 

 5452112 دانش خانواده وجمعيت 4    تاریخ و تمدن اسالم و ایران 4 
دانش خانواده 

 وجمعيت 

 
 واحد   93:  هسته واحدهای پایه و  -

 واحد  24:  الزامی و انتخابیواحدهای   -  

 واحد  49واحدهای عمومی :   -  

 واحد 93واحدهای اختیاری :  -   

 واحد 397جمع کل واحدها :  -   

 

 


