
( به بعد94ورودی های ) دانشکده  فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر علوم کامپیوتربرنامه هشت ترمی رشته 

عملینظریعملینظری
4عمومی1ریاضی عمومی 2ریاضیات عمومی 4پایهندارد1ریاضیات عمومی 

3الزامیمبانی علوم ریاضیمبانی ترکیبات3پایهنداردفیزیک عمومی
3الزامیو برنامه نویسی.مبانی کامپیوتر برنامه سازی پیشرفته3پایهنداردمبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

3هسته1ریاضی عمومی مبانی احتمال2عمومینداردتفسیر موضوعی قرآن
2عمومیندارداخالق3عمومینداردزبان فارسی

3عمومینداردزبان انگلیسی1عمومیندارد1تربیت بدنی 
1عمومی1تربیت بدنی 2تربیت بدنی 3هسته1همزمان با ریاضی عمومی مبانی علوم ریاضی
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عملینظریعملینظری
3پایه1ریاضی عمومی معادالت دیفرانسیل3کهادمبانی ترکیباتمد ار منطقی

3هستهمبانی علوم ریاضیمبانی ماتریس ها و جبر خطی4عمومی2ریاضیات عمومی 3ریاضیات عمومی 
3هسته2ریاضی عمومی مبانی آنالیز ریاضی3هسته2ریاضیات عمومی مبانی آنالیز عددی

3اختیاری رشتهمبانی نظریه محاسبه و مبانی ترکیباتطراحی و تحلیل الگوریتم ها4الزامیهمزمان با برنامه سازی پیشرفتهساختمان داده ها و الگوریتم ها
3الزامیمبانی علوم ریاضیمبانی منطق و نظریه مجموعه ها3الزامیمبانی علوم ریاضیمبانی نظریه محاسبه

3الزامیمبانی علوم ریاضیمبانی جبر2عمومیندارد1اندیشه 
2عمومی1اندیشه 2اندیشه 
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ترم چهارم

تعداد واحد
نوع درس پیش نیاز نام درس نوع درس

تعداد واحد

ترم دوم

نوع درسپیش نیازنام درس
تعداد واحد

ترم اول

نوع درسنام درس
تعداد واحد

ترم سوم

پیش نیازنام درس

پیش نیاز
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عملینظریعملینظری
3اختیاری رشتهمبانی نظریه محاسبهنظریه محاسبه3اختیاری رشتهمبانی نظریه محاسبهکامپایلر

4الزامیساختمان داده هااصول سیستم های عامل3کهادساختمان داده ها**گرافیک 
3اختیاری رشتهساختمان داده هاپایگاه داده ها4الزامیهمزمان با برنامه سازی پیشرفتهاصول سیستم های کامپیوتری

3کهادساختمان داده ها**اصول طراحی نرم افزار 3الزامیمبانی آنالیز عددیجبر خطی عددی
3کهاداصول سیستم های کامپیوتریریزپردازنده3اختیاری رشتهاجازه گروهمباحثی در علوم کامپیوتر
2عمومینداردانقالب اسالمی و ریشه2عمومینداردتاریخ تحلیلی صدر اسالم
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عملینظریعملینظری
3کهادطراحی و تحلیل الگوریتم ها**بهینه سازی پویا 3کهادساختمان داده ها و مبانی احتمال**شبیه سازی 

3تخصصیاجازه گروه**پروژه 3کهاداصول سیستم های کامپیوتری**شبکه های کامپیوتری 
3کهادساختمان داده ها و مبانی احتمال**هوش مصنوعی 3کهادمبانی آنالیز عددی**نرم افزارهای ریاضی 

3پایهندارداقتصاد مهندسی3کهادساختمان داده ها و الگوریتم**زبان های برنامه سازی
2عمومیندارددانش خانواده و جمعیت
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