
 به بعد 1401برنامه ترم بندی مقطع  کارشناسی رشته علوم کامپیوتردانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر برای ورودی های 

عملینظریعملینظری
4پایه1ریاضی عمومی 2ریاضیات عمومی 4پایهندارد1ریاضیات عمومی 

3پایه1فیزیک عمومی 2فیزیک عمومی 3پایهندارد1فیزیک عمومی 

4تخصصیمبانی کامپیوتر و برنامه نویسیبرنامه سازی پیشرفته4پایهنداردمبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

4پایهنداردمبانی ریاضیات2عمومینداردتفسیر موضوعی قرآن

3عمومینداردزبان انگلیسی3عمومینداردزبان فارسی

1عمومیندارد1ورزش 1عمومیندارد1تربیت بدنی 
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عملینظریعملینظری
3تخصصی2ریاضیات عمومی معادالت دیفرانسیل4تخصصینداردمبانی ترکیبیات

3تخصصی1احتمال روش های آماری4تخصصیمبانی ریاضیات1جبر 

3تخصصیمبانی ریاضیاتمبانی منطق4تخصصیهمزمان با برنامه سازی پیشرفتهساختمان داده ها و الگوریتم ها

4تخصصیساختمان داده ها و الگوریتم هاطراحی و تحلیل الگوریتم ها4تخصصیندارد1احتمال 

3تخصصیبرنامه سازی پیشرفتهاصول سیستم های کامپیوتری2عمومیندارد(مبدا و معاد) 1اندیشه اسالمی 

2عمومی1اندیشه (نبوت و امامت) 2اندیشه اسالمی 180
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عملینظریعملینظری
4تخصصیساختمان داده ها و الگوریتم هااصول سیستم های عامل3تخصصیاصول سیستم های کامپیوتریزبان ماشین و اسمبلی

3تخصصیمبانی نظریه محاسبهکامپایلر2پایهنداردزیست شناسی عمومی

3اختیاریساختمان داده ها و الگوریتم هاپایگاه داده ها3تخصصیمبانی منطقمبانی  نظریه محاسبه

4تخصصیجبرخطیمحاسبات علمی4تخصصیمبانی ریاضیاتجبر خطی 

2عمومینداردانقالب اسالمی ایران3تخصصیساختمان داده ها و الگوریتم هاهوش مصنوعی

2160عمومینداردتاریخ تحلیلی صدر اسالم
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17

عملینظریعملینظری
3تخصصیاجازه گروهپروژه کارشناسی3تخصصیمبانی نظریه محاسبهنظریه محاسبه

بیو انفورماتیک مقدماتی3تخصصی1احتمال داده کاوی
ساختمان داده ها  + زیست شناسی عمومی

و الگوریتم ها
3اختیاری

3اختیاریاصول سیستم های عامل شبکه های کامپیوتری3اختیاریاصول سیستم های عامل اصول طراحی نرم افزار

3اختیاری1احتمال شبیه سازی کامپیوتری3اختیاریبرنامه سازی پیشرفتهبرنامه نویسی وب

2عمومیندارد(مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمی 3اختیارینداردنگارش علمی

2140عمومیندارددانش خانواده و جمعیت
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