
برنامه هشت ترمی رشته علوم کامپیوتر دانشکده  فناوري اطالعات و مهندسی کامپیوتر (ورودي هاي 93 به بعد)

عملینظريعملینظري

4عمومیریاضی عمومی 1ریاضیات عمومی 42پایهنداردریاضیات عمومی 1

3الزامیمبانی علوم ریاضیمبانی ترکیبات3پایهنداردفیزیک عمومی

3الزامیمبانی کامپیوتر .و برنامه نویسیبرنامه سازي پیشرفته3پایهنداردمبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

3هستهریاضی عمومی 1مبانی احتمال2عمومینداردتفسیر موضوعی قرآن

2عمومیندارداخالق3عمومینداردزبان عمومی

3عمومینداردفارسی عمومی1عمومینداردتربیت بدنی 1

01عمومیتربیت بدنی 1تربیت بدنی 32هستههمزمان با ریاضی عمومی 1مبانی علوم ریاضی

18119جمع18119جمع

عملینظريعملینظري

3پایهریاضی عمومی 1معادالت دیفرانسیل3کهادمبانی ترکیباتمد ار منطقی
3هستهمبانی علوم ریاضیمبانی ماتریس ها و جبر خطی4عمومیریاضیات عمومی 2ریاضیات عمومی 3

3هستهریاضی عمومی 2مبانی آنالیز ریاضی3هستهریاضیات عمومی 2مبانی آنالیز عددي

3اختیاري رشتهمبانی نظریه محاسبه و مبانی ترکیباتطراحی و تحلیل الگوریتم ها4الزامیهمزمان با برنامه سازي پیشرفتهساختمان داده ها و الگوریتم ها

3الزامیمبانی علوم ریاضیمبانی منطق و نظریه مجموعه ها3الزامیمبانی علوم ریاضیمبانی نظریه محاسبه

3الزامیمبانی علوم ریاضیمبانی جبر2عمومیندارداندیشه 1
2عمومیاندیشه 1اندیشه 2

20020جمع19019جمع

ترم اول

نوع درسنام درس
تعداد واحد

ترم سوم

پیش نیازنام درس

پیش نیاز

ترم دوم

نوع درسپیش نیازنام درس
تعداد واحد

نوع درس پیش نیاز نام درس نوع درس
تعداد واحد

ترم چهارم

تعداد واحد



برنامه هشت ترمی رشته علوم کامپیوتر دانشکده  فناوري اطالعات و مهندسی کامپیوتر (ورودي هاي 93 به بعد)

عملینظريعملینظري

3اختیاري رشتهمبانی نظریه محاسبهنظریه محاسبه3اختیاري رشتهمبانی نظریه محاسبهکامپایلر

4الزامیساختمان داده هااصول سیستم هاي عامل3کهادساختمان داده هاگرافیک **

3اختیاري رشتهساختمان داده هاپایگاه داده ها4الزامیهمزمان با برنامه سازي پیشرفتهاصول سیستم هاي کامپیوتري

3کهادساختمان داده هااصول طراحی نرم افزار **3الزامیمبانی آنالیز عدديجبر خطی عددي

3کهاداصول سیستم هاي کامپیوتريریزپردازنده3کهاداصول سیستم هاي کامپیوتريشبکه هاي کامپیوتري **

2عمومینداردانقالب اسالمی و ریشه2عمومینداردتاریخ ادیان

18018جمع18018جمع

عملینظريعملینظري

3کهادطراحی و تحلیل الگوریتم هابهینه سازي پویا **3کهادساختمان داده ها و مبانی احتمالشبیه سازي **

3تخصصیاجازه گروهپروژه **3اختیاري رشتهاجازه گروهمباحثی در علوم کامپیوتر

3کهادساختمان داده ها و مبانی احتمالهوش مصنوعی **3کهادمبانی آنالیز عددينرم افزارهاي ریاضی **

3پایهندارداقتصاد مهندسی3کهادساختمان داده ها و الگوریتمزبان هاي برنامه سازي**

2عمومیندارددانش خانواده2عمومینداردفرهنگ و تمدن

14014جمع14014جمع

141

ترم هفتم

نوع درسپیش نیازنام درس
تعداد واحد

ترم پنجم

پیش نیاز نام درسنام درس نوع درسپیش نیاز
تعداد واحد

ترم ششم

نوع درسپیش نیازنام درس

نوع درس
تعداد واحد

ترم هشتم

تعداد واحد


