
 واحد( 26)     دروس عمومي

 نام درس شماره درس
تعداد 
 واحد

 نمره همنياز پيشنياز

    2 1اندیشه اسالمی  1218015

   1اندیشه اسالمی  2 2اندیشه اسالمی  1218016

    2 اخالق اسالمی 1218022

    2 انقالب اسالمی 1218031

    2 تحليلی صدر اسالمتاریخ  1218042

    2 موضوعی قرآن تفسير 1218051

    3 فارسی عمومی 1212070

    3 زبان عمومی 1214070

    1 1تربيت بدنی  1816070

   1تربيت بدنی 1 1ورزش  1816083

    2 دانش خانواده  1218056

    2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 1218053

    2 آشنایی با دفاع مقدس* 1218050

 مجموع واحد های گذرانده:
 
 

 
 
 

 واحد( 24)  مشترک( –) الزامي دروس پايه

 نمره همنياز پيشنياز واحد نام درس شماره درس

  - - 4 1ریاضی عمومی  2214109

  - 1ریاضی عمومی  4 2ریاضی عمومی  2214117

  - 2ریاضی عمومی  4 3ریاضی عمومی  2214119

  - 1ریاضی عمومی  3 معادالت دیفرانسيل 2214120

  - = 3 مبانی کامپيوتر و برنامه نویسی 2214136

  - - 3 1فيزیک  2212104

  - 1فيزیک  3 2فيزیک  2212109

 مجموع واحدهای گذرانده:

 
 

 

 واحد( 15) هسته دروس 

 نمره همنياز پيشنياز واحد نام درس شماره درس

  1ریاضی  - 3 مبانی علوم ریاضی 2214085

  - مبانی علوم ریاضی 3 خطیمبانی ماتریس ها و جبر  2214042

  - 2ریاضی  3 مبانی آناليز ریاضی 2214045

  - 2ریاضی 3 مبانی آناليز عددی 2214046

  1ریاضی   3 مبانی احتمال 2224002

 مجموع واحدهای گذرانده:

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 (با انتخاب دانشجو واحد 30)  دروس اختياری

 نام درس شماره درس
واح

 د
 نمره همنياز پيشنياز

   مبانی آناليز عددی 3 بهينه سازی غير خطی 2214068

   مبانی ترکيبيات 3 نظریه گراف و کاربردها 2214070

   اليز عددیمبانی آن 3 نرم افزارهای ریاضی 2214071

   اجازه گروه 3 تاریخ ریاضيات 2214073

   اجازه گروه 3 زبان تخصصی ریاضيات 2214076

   مبانی آناليز ریاضی 3 هندسه دیفرانسيل موضعی 2214061

   1احتمال  3 2احتمال  2224007

   2احتمال 3 فرایندهای تصادفی 2224013

   یفرایندهای تصادف 3 سری های زمانی 2224014

   روش های آماری 3 کنترل کيفيت اماری 2224202

 ساختمان داده ها 2220110
4 

 
برنامه سازی 

 پيشرفته
 

   اجازه گروه 3 داده کاوی 2220033

   ساختمان داده 3 پایگاه داده 2220212

2220206 
 -مبانی احتمال 3 هوش مصنوعی

 ساختمان داده ها
  

   - 3 مبانی فناوری اطالعات 2220016

2214095 
هندسه دیفرانسيل 

 سرتاسری

هندسه دیفرانسيل  3

 موضعی
  

   مبانی آناليز ریاضی 3 نظریه اندازه 2214094

   مبانی جبر 3 نظریه حلقه و مدول 2214063

2214062 
 -مبانی جبر 3 توپولوژی جبری مقدماتی

 توپولوژی عمومی
  

 مجموع واحدهای گذرانده:

 

 نامه های ارسالی:

 واحد ( 30دروس الزامي )جمع :

 نمره همنياز زپيشنيا واحد نام درس شماره درس

   مبانی آناليز ریاضی 3 آناليز ریاضی 2214047

  1ریاضی - 3 مبانی ترکيبيات 2214048

  - مبانی علوم ریاضی 3 مبانی جبر 2214049

  - مبانی ماتریس 3 بهينه سازی خطی 2214050

  - مبانی ماتریس ها 3 جبرخطی عددی 2214051

  - مبانی احتمال 3 1احتمال 2224003

  - 1احتمال  3 روش های آماری 2224315

  - مبانی علوم ریاضی 3 مبانی هندسه 2214057

  - مبانی علوم ریاضی 3 توپولوژی عمومی 2214058

 نظریه معادالت دیفرانسيل عادی 2214055
مبانی آناليز -معادالت 3

 ریاضی
-  

 مجموع واحدهای گذرانده:

 

 

 واحد از جدول زیر باید گذرانده شود( 15دروس انتخابی)

 نمره همنياز پيشنياز واحد  نام درس شماره درس

   مبانی جبر 3 جبر 2214059

   مبانی علوم ریاضی 3 نظریه مقدماتی اعداد 2214060

 معادالت دیفرانسيل جزیی 2214056
آناليز -معادالت 3

 ریاضی
  

2214052 
حل عددی معادالت 

 یفرانسيلد

-مبانی آناليز عددی 3

معادالت با مشتقات 
 جزیی

  

   مبانی آناليز ریاضی 3 توابع مختلط 2214053

   مبانی کامپيوتر 3 برنامه سازی پيشرفته 2220029

2214087 
مبانی منطق و نظریه مجموعه 

 ها
   مبانی علوم ریاضی 3

   اضیمبانی آناليز ری 3 مبانی سيستم های دیناميکی 2214086

 مجموع واحد های گذرانده:


