
 علَم واهپیَتزدرٍس هزبَط بِ وارضٌاسی 

 ٍاحذ درٍس عوَهی الشاهی است22جْت فارغ التحصیلی اخذ :   1جذٍل 

 ًَع درس ًام درس وذ درس ردیف
 تعذاد ٍاحذ

 ًام التیي درس حل توزیي ّوٌیاس پیطٌیاس
 عولی ًظزی

  -- -- -- -- 3 عوَهی فارسی عوَهی 1036001 .1

  -- -- -- -- 3 ً سباى خارجِ 1036002 .2

  -- -- -- 1 -- ً 1تزبیت بذًی 1036003 .3

  -- -- 1تزبیت بذًی 1 -- ً 2تزبیت بذًی 1036004 .4

  -- -- -- -- 2 ً اخالق اسالهی 1034004 .5

  -- -- -- -- 2 ً اًمالب اسالهی 1034005 .6

  -- -- -- -- 2 ً 1اًذیطِ اسالهی 1034001 .7

  -- -- -- -- 2 ً 2اًذیطِ اسالهی 1034002 .8

  -- -- -- -- 2 ً تاریخ تحلیلی صذر اسالم 1034006 .9

  -- -- -- -- 2 ً تفسیز هَضَعی ًْج البالغِ یا تفسیز هَضَعی لزآى 1034007 .10

  -- -- -- -- 2 ً داًص خاًَادُ ٍ جوعیت 1036006 .11

  -- -- -- -- 2 ً آضٌایی با دفاع همذس 1034009 012

  -- -- -- -- 2 ً تاریخ توذى ٍ فزٌّگ اسالم در ایزاى 1034010 013

 هطتزن )پایِ( بایذ اًتخاب ضَد  –ٍاحذ اس درٍس  الشاهی  24:   2جذٍل 

  ساعت 34حذالل  -- -- -- 4 پایِ 1ریاضی عوَهی 3024001 .14
  ساعت 34حذالل  -- 1ریاضی عوَهی -- 4 ً 2ریاضی عوَهی  .15
  ساعت 34حذالل  -- 2ریاضی عوَهی -- 4 ً 3ریاضی عوَهی  .16
  ساعت 25حذالل  -- 2ریاضی عوَهی -- 3 ً هعادالت دیفزاًسیل 3098008 .17
  ساعت 34حذالل  -- -- -- 3 ً هباًی واهپیَتزٍبزًاهِ ًَیسی 3098015 .18
  -- -- -- -- 3 ً * فیشیه عوَهی 3024002 .19
  -- -- -- -- 3 ً *تصاد هٌْذسیال  .20
  -- -- -- -- 3 ً *هباًی التصاد  .21
  -- -- -- -- 3 ً *اًی جوعیت ضٌاسیهب  .22
  -- -- -- -- 3 ً *هباًی جاهعِ ضٌاسی  .23
  -- -- -- -- 3 ً *هباًی وارآفزیٌی  .24
  -- -- -- -- -- -- درٍس پیطٌْادی بِ تطخیص گزٍُ -- .25

 --      هطتزن ) ّستِ ( بایذ اًتخاب ضَد   -ٍاحذ اس درٍس الشاهی 15:   3جذٍل 

  ساعت 25حذالل  -- -- -- 3 الشاهی هباًی علَم ریاضی 3098016 .26

  ساعت 25حذالل  -- هباًی علَم ریاضی -- 3 ً هباًی هاتزیسْا ٍ جبز خطی 3098017 .27

  ساعت 25حذالل  -- 2ریاضی عوَهی -- 3 ً هباًی آًالیش ریاضی 3098 .28

  ساعت 25حذالل  -- کامپیوتر، مبانی 2ریاضی عمومی -- 3 ً هباًی آًالیش عذدی 3098018 .29

  ساعت 25حذئالل  1ریاضی عمومی -- -- 3 ً هباًی احتوال 3098019 .30

 بایذ اًتخاب ضَد علَم واهپیَتز – رضتِ ٍاحذ اس درٍس الشاهی21-30:   6جذٍل 

  ساعت 25حذالل  -- هباًی علَم ریاضی -- 3 الشاهی هباًی جبز  .31

  ساعت 25حذالل  -- هباًی علَم ریاضی -- 3 ً هباًی تزویبیات  .32

  ساعت 25حذالل  -- هباًی علَم ریاضی -- 3 ً هباًی هٌطك ٍ ًظزیِ هجوَعِ ّا  .33

  ساعت 25حذالل  -- هباًی هاتزیسْا ٍ جبز خطی -- 3 ً جبزخطی عذدی  .34

  ساعت 25حذئالل   هباًی علَم ریاضی -- 3 ً هباًی ًظزیِ هحاسبِ  .35

 -- -- 4 ً ساختواى دادُ ّا ٍ الگَریتن ّا  .36
برنامه سازی 

 پیشرفته
  ساعت 34حذالل 

  ساعت 34حذالل  -- هباًی واهپیَتز ٍ بزًاهِ ًَیسی -- 3 ً بزًاهِ ساسی پیطزفتِ  .37

  ساعت 25حذالل  -- ساختواى دادُ ّا ٍ الگَریتن ّا -- 4 ً اصَل سیستن ّای عاهل  .38

 -- -- 4 ً ّای واهپیَتزیاصَل سیستن   .39
برنامه سازی 

 پیشرفته
  ساعت 25حذالل 

 بایذ اًتخاب ضَد رضتِ علَم واهپیَتز  -ٍاحذ درٍس اًتخابی  15-24:   9جذٍل 

  -- -- هباًی هاتزیس ّا ٍ جبز خطی -- 3 اًتخابی بْیٌِ ساسی خطی 3098021 .40
  -- -- هباًی آًالیش عذدی -- 3 ً آًالیش عذدی  .41
  -- -- هباًی آًالیش عذدی -- 3 ً بْیٌِ ساسی غیز خطی 3098022 .42
  -- -- هباًی ًظزیِ هحاسبِ ٍ هباًی تزویبیات -- 3 ً طزاحی ٍ تحلیل الگَریتن ّا  .43
  --- -- هباًی ًظزیِ هحاسبِ -- 3 ً ًظزیِ هحاسبِ  .44
  ساعت 25حذالل  -- هباًی ًظزیِ هحاسبِ -- 3 ً واهپایلز  .45
  ساعت 25حذالل  -- ساختواى دادُ ّا ٍ الگَریتن ّا  -- 3 ً پایگاُ دادُ ّا  .46
  --- -- اجاسُ گزٍُ -- 3 ً هباحثی در علَم واهپیَتز  .47

 



 بایذ اًتخاب ضَدجْت فارغ التحصیلی ٍاحذ درٍس اختیاری :  هابمی 13جذٍل 

48.  
 هٌطك

 هباًی تزویبیات ٍ -- 3 اختیاری

 هباًی هٌطك ٍ هجوَعِ ّا 
-- --  

  -- -- هباًی تزویبیات -- 3 ً هذارّای هٌطمی  .49
  -- -- تزویبیات ٍ واربزدّا -- 3 ً ًظزیِ وذ گذاری  .50
51.  

 بْیٌِ ساسی خطی ٍ -- 3 ً بْیٌِ ساسی تزویبیاتی

 هباًی تزویبیات
-- --  

  -- -- هباًی آًالیش عذدی -- 3 ً آًالیش عذدی  .52
  -- -- هباًی آًالیش عذدی -- 3 ً ًزم افشار ریاضی  .53
  -- -- طزاحی ٍ تحلیل الگَریتن -- 3 ً بْیٌِ ساسی پَیا  .54
55.  

ساختواى دادُ ّا ٍ الگَریتن ّا ٍ  -- 3 ً سباى ّای بزًاهِ ساسی

 1احتوال 
-- --  

  -- -- اصَل سیستن ّای واهپیَتزی -- 3 ً ضبیِ ساسی واهپیَتزی  .56
57.  

 جبز خطی عذدی ٍ  -- 3 ً طزاحی ٌّذسی واهپیَتزی

 بزًاهِ ساسی پیطزفتِ 
-- --  

  -- -- اصَل سیستن ّای واهپیَتزی -- 3 ً ضبىِ ّای واهپیَتزی  .58
  -- -- ساختواى دادُ ّا ٍ الگَریتن ّا -- 3 ً گزافیه واهپیَتزی  .59
ٍ الگَریتن ّا ٍ  ساختواى دادُ ّا -- 3 ً َّش هصٌَعی  .60

 1احتوال 
-- --  

  -- -- ساختواى دادُ ّا ٍ الگَریتن ّا  -- 3 ً اصَل طزاحی ًزم افشار  .61
  -- -- اصَل سیستن ّای واهپیَتزی -- 3 ً 1ریش پزداسًذُ  .62
  -- -- اجاسُ گزٍُ -- 3 ً پزٍصُ وارضٌاسی  .63

 
 


