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 ترم اول ترم دوم ترم سوم ترم چهارم

 1 اسالمی اندیشه 2 اسالمی اندیشه و جمعیت خانواده دانش ایران انقالب اسالمی

 عمومی - واحد 2 عمومی - واحد 2 عمومی - واحد 2 عمومی - واحد 2 

 - نیاز/همنیاز:پیش 1نیاز: اندیشه پیش - نیاز/همنیاز:پیش - نیاز/همنیاز:پیش

90131905 90131914 90131908 90131907 

 زبان فارسی 2ریاضی عمومی  2زبان انگلیسی  مبانی آنالیز عددی

 عمومی -واحد  3 پايه -واحد  3 عمومی -واحد  2 تخصصی -واحد 3

 -نیاز/همنیاز: پیش 1نیاز: ریاضی عمومی پیش 1نیاز: زبان انگلیسیپیش 2 نیاز: ریاضی عمومیپیش

536323 90131930 536111 90131909 

 1ریاضی عمومی  1فیزیک عمومی  معادالت دیفرانسیل مبانی نظریه محاسبه

 پايه - واحد 3 پايه -واحد  3 پايه -واحد  3 تخصصی -واحد  3

 -نیاز/همنیاز: پیش -نیاز/همنیاز: پیش 2نیاز: ریاضی عمومیهم نیاز: مبانی علوم ریاضیپیش

536325 536112 536114 536110 

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی برنامه سازی پیشرفته نظریه گراف و کاربردها ها و جبرخطیمبانی ماتریس

 پايه -واحد  3 تخصصی  -واحد  4 اختیاریتخصصی  -واحد  3 تخصصی -واحد  3

 نیاز: مبانی ترکیبیاتپیش نیاز: مبانی علوم ریاضیپیش
نیاز: مبانی کامپیوتر و برنامه پیش

 سازی
 -نیاز/همنیاز: پیش

536321 536342 536326 536113 

 کامپیوترکارگاه  مبانی ترکیبیات ساختمان داده ها و الگوریتم ها مبانی آنالیز ریاضی

 پایه -واحد  1 تخصصی -واحد  3 تخصصی -واحد  4 اختیاری -واحد  3

، مبانی 1نیاز: ریاضی عمومیپیش

 علوم ریاضی
 نیاز: مبانی علوم ریاضیهم نیاز: برنامه سازی پیشرفتهپیش

نیاز: مبانی کامپیوتر و برنامه هم 

 سازی

536438 536327 536322 536120 

 مبانی علوم ریاضی مبانی احتمال مبانی اقتصاد کامپیوتریهای اصول سیستم

 تخصصی -واحد  3 تخصصی -واحد  3 پايه -واحد  3 تخصصی -واحد  4

 1 نیاز: ریاضی عمومیهم 1نیاز: ریاضی عمومی پیش -نیاز/همنیاز: پیش سازی پیشرفتهنیاز: برنامهپیش

536330 536115 536324 536320 

 1زبان انگلیسی  2تربیت بدنی   

 عمومی -واحد  1 عمومی -واحد  1  

 -نیاز/همنیاز:پیش 1نیاز: تربیت بدنی پیش  

  90131925 90131929 

 1تربیت بدنی    

 عمومی -واحد  1   

 -نیاز/همنیاز:پیش   

   90131901 

 مهارتهای زندگی دانشجویی   

 واحد 2   

 -نیاز/همنیاز:پیش   

   90131928 

 واحد 19 واحد 19 واحد 17 واحد 18
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 پنجمترم  ششم ترم هفتمترم  هشتمترم 

 صدر اسالم تاریخ تحلیلی تفسیر موضوعی قران اسالمی اخالق الگوریتممباحثی در 

 عمومی - واحد 2 عمومی - واحد 2 عمومی - واحد 2 اختیاری - واحد 3

طراحی و تحلیل  نیاز:پیش

 الگوریتم ها
 - نیاز/همنیاز:پیش - نیاز/همنیاز:پیش - نیاز/همنیاز:پیش

536448 90131924 90131922 90131903 

 طراحی و تحلیل الگوریتم ها بهینه سازی خطی آنالیز عددی   سازیهای برنامهزبان

 تخصصی -واحد  3 تخصصی -واحد  3 اختیاریتخصصی  -واحد  3 اختیاری -واحد  3

و  نیاز: ساختمان داده هاپیش

 الگوریتم ها
 نیاز:  مبانی آنالیز عددیپیش

ها و جبر نیاز: مبانی ماتریسپیش

 خطی

نیاز: ساختمان داده ها و پیش

 الگوریتم ها

536441 536343 536333 536332 

 1احتمال  جبر خطی عددی هوش مصنوعی   گرافیک کامپیوتری

 اختیاری -واحد 3 تخصصی -واحد  3 تخصصی -واحد  4 اختیاری -واحد  3

نیاز: ساختمان داده ها و پیش

 الگوریتم ها

احتمال،  نیاز: مبانیپیش

 ها و الگوریتمساختمان داده

ها و نیاز: مبانی ماتریسپیش

 جبرخطی
 نیاز: مبانی احتمالپیش

536442 536335 536329 536446 

 اصول سیستم های عامل نظریه محاسبه مقدمه ای بر داده کاوی پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر

 تخصصی -واحد  4 تخصصی  -واحد  3 اختیاری - واحد3 اختیاری -واحد  3

نیاز: روش تحقیق و پیش

 واحد 90نویسی و بعد ازگزارش
 نیاز: مبانی نظریه محاسبهپیش -: نیازپیش

ساختمان داده ها و نیاز: پیش

 الگوریتم ها

536433 536432 536334 536328 

 مبانی منطق و نظریه مجموعه ها پایگاه داده ها کامپایلر  

 تخصصی -واحد  3 تخصصی اختیاری -واحد  4 تخصصی اختیاری -واحد  3 

 نیاز: مبانی نظریه محاسبهپیش 
نیاز: ساختمان داده ها و پیش

 الگوریتم ها
 نیاز: مبانی علوم ریاضیپیش

  536337 536338 536331 

 نویسیروش تحقیق و گزارش مبانی جبر  اصول طراحی نرم افزار 

 پایه -واحد  2 اختیاری  –واحد  3 تخصصی -واحد  4 

 
و  ساختمان داده ها نیاز:پیش

 الگوریتم ها
 واحد 60نیاز: گذراندن پیش نیاز: مبانی علوم ریاضیپیش

 536336 536439 536119 

 واحد 17 واحد 18 واحد 19 واحد 12
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 . دروس عمومی1

 واحد( 22دروس عمومی )

 تعداد واحد عنوان درس گرایش ردیف

 مبانی نظری اسالم 1

 2 )مبدأ و معاد( 1انديشه اسالمی 

 2 )نبوت و امامت( 2انديشه اسالمی 

 2 انسان در اسالم 

 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 

 اخالق اسالمی 2

 2 فلسفه اخالق 

 2 اخالق اسالمی 

 2 آيین زندگی )اخالق کاربردی(

 2 عرفان عملی اسالم

 انقالب اسالمی ايران 3

 2 انقالب اسالمی ايران 

 2 آشنايی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

 2 انديشه سیاسی امام خمینی )ره( 

 تاريخ و تمدن اسالمی 4

 2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

 2 تاريخ تحلیلی صدر اسالم 

 2 تاريخ امامت

 آشنايی با منابع اسالمی 5
 2 تفسیر موضوعی قرآن 

 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه

 3 زبان فارسی  زبان فارسی  6

 1 1زبان انگلیسی  1زبان انگلیسی  7

 2 2زبان انگلیسی  2زبان انگلیسی  8

 1 1تربیت بدنی  1تربیت بدنی  9

 1 2تربیت بدنی  2تربیت بدنی  10

 2 دانش خانواده و جمعیت  دانش خانواده و جمعیت  11

  دو درس اخذ شود 1از رديف ،. 

  يک درس اخذ شود. 5و 4و 3و  2از هر کدام از رديف های  ، 

  الزامی می باشد 11تا  6رديف های اخذ تمام دروس 

  


