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عملینظريعملینظري
4پایهریاضی عمومی 1ریاضیات عمومی 42پایهنداردریاضیات عمومی 1

3الزامی رشتههمزمان با مبانی علوم ریاضیمبانی ترکیبات3پایهنداردفیزیک عمومی
3الزامی رشتهمبانی کامپیوتر .و برنامه نویسیبرنامه سازي پیشرفته3پایهنداردمبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

3الزامی مشتركریاضی عمومی 1مبانی احتمال2عمومینداردتفسیر موضوعی قرآن
2عمومیندارداخالق3عمومینداردزبان فارسی

3عمومینداردزبان انگلیسی1عمومینداردتربیت بدنی 1
1عمومیتربیت بدنی 1تربیت بدنی 32الزامی مشتركریاضی عمومی 1مبانی علوم ریاضی

18119جمع18119جمع

عملینظريعملینظري
3پایهریاضی عمومی 1معادالت دیفرانسیل3اختیاري/کهادمبانی ترکیباتمدارهاي منطقی

3الزامی مشتركمبانی علوم ریاضیمبانی ماتریس ها و جبر خطی4پایهریاضیات عمومی 2ریاضیات عمومی 3
3الزامی مشتركریاضی عمومی 2مبانی آنالیز ریاضی3الزامی مشتركریاضیات عمومی 2مبانی آنالیز عددي

3انتخابی رشتهمبانی نظریه محاسبه و مبانی ترکیباتطراحی و تحلیل الگوریتم ها4الزامی رشتههمزمان با برنامه سازي پیشرفتهساختمان داده ها و الگوریتم ها

3الزامی رشتهمبانی علوم ریاضیمبانی منطق و نظریه مجموعه ها3الزامی رشتهمبانی علوم ریاضیمبانی نظریه محاسبه
3الزامی رشتهمبانی علوم ریاضیمبانی جبر2عمومیندارداندیشه 1

2عمومیاندیشه 1اندیشه 2

20020جمع19019جمع
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تعداد واحد

ترم اول

نوع درسنام درس
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عملینظريعملینظري
3انتخابی رشتهمبانی نظریه محاسبهنظریه محاسبه3انتخابی رشتهمبانی نظریه محاسبهکامپایلر

4الزامی رشتهساختمان داده ها و الگوریتم هااصول سیستم هاي عامل3اختیاري/کهادساختمان داده ها و الگوریتم هاگرافیک کامپیوتري **
3انتخابی رشتهساختمان داده ها و الگوریتم هاپایگاه داده ها4الزامی رشتههمزمان با برنامه سازي پیشرفتهاصول سیستم هاي کامپیوتري

3اختیاري/کهادساختمان داده ها و الگوریتم هااصول طراحی نرم افزار **3الزامی رشتهمبانی آنالیز عدديجبر خطی عددي

3اختیاري/کهاداصول سیستم هاي کامپیوتريریزپردازنده 31انتخابی رشتهاجازه گروهمباحثی در علوم کامپیوتر
2عمومینداردانقالب اسالمی و ریشه2عمومینداردتاریخ تحلیلی صدر اسالم

18018جمع18018جمع

عملینظريعملینظري
3اختیاري/کهادطراحی و تحلیل الگوریتم هابهینه سازي پویا **3اختیاري/کهادساختمان داده ها و الگوریتم ها و مبانی احتمالشبیه سازي کامپیوتري **

3اختیاري/کهاداجازه گروهپروژه کارشناسی علوم کامپیوتر **3اختیاري/کهاداصول سیستم هاي کامپیوتريشبکه هاي کامپیوتري **

3اختیاري/کهادساختمان داده ها و الگوریتم ها و مبانی احتمالهوش مصنوعی **3اختیاري/کهادمبانی آنالیز عددينرم افزار ریاضی **
3پایهندارداقتصاد مهندسی3اختیاري/کهادساختمان داده ها و الگوریتم هازبان هاي برنامه سازي**

2عمومیندارددانش خانواده و جمعیت

12012جمع14014جمع

139اعمال شدهطبق سرفصل

24پایه60 تا 62   شامل :هسته

15الزامی مشترك15الزامی مشترك
30الزامی رشته210 تا 30الزامی رشته

15انتخابی رشته15 تا 26انتخابی رشته
22عمومی
33کهاد
139جمع
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