
 دروس مربوط به کارشناسی ریاضیات و کاربردها

 واحد دروس عمومی الزامی است22جهت فارغ التحصیلی اخذ :   1جدول 

 نام درس کد درس ردیف
نوع 
 درس

 تعداد واحد
 نام التین درس حل تمرین همنیاز پیشنیاز

 عملی نظري

  -- -- -- -- 3 عمومی فارسی عمومی 1036001 .1
  -- -- -- -- 3 �ً زبان خارجه 1036002 .2
  -- -- -- 1 -- �ً 1تربیت بدنی 1036003 .3
  -- -- 1تربیت بدنی 1 -- �ً 2تربیت بدنی 1036004 .4
  -- -- -- -- 2 �ً اخالق اسالمی 1034004 .5
  -- -- -- -- 2 �ً انقالب اسالمی 1034005 .6
  -- -- -- -- 2 �ً 1اندیشه اسالمی 1034001 .7
  -- -- -- -- 2 �ً 2اندیشه اسالمی 1034002 .8
  -- -- -- -- 2 �ً تاریخ تحلیلی صدر اسالم 1034006 .9
  -- -- -- -- 2 �ً تفسیر موضوعی نهج البالغه یا تفسیر موضوعی قرآن 1034007 .10
  -- -- -- -- 2 �ً دانش خانواده و جمعیت 1036006 .11

  -- -- -- -- 2 �ً آشنایی با دفاع مقدس 1034009 012
  -- -- -- -- 2 �ً تاریخ تمدن و فرهنگ اسالم در ایران 1034010 013

 است )  مجاز  21و 19 /18 /14/15/16/17ستاره دار هاي اخذ دروس ردیففقط مشترك (پایه) باید انتخاب شود (  –واحد از دروس  الزامی  24:   2جدول 

  ساعت 34حداقل  -- -- -- 4 پایه 1ریاضی عمومی-* 3016059 .14
  �ً -- 1ریاضی عمومی -- 4 �ً 2ریاضی عمومی-* 3016060 .15
  �ً�ً -- 2ریاضی عمومی -- 4 �ً 3ریاضی عمومی-* 3016061 .16
  ساعت 25حداقل  -- 2ریاضی عمومی -- 3 �ً معادالت دیفرانسیل-* 3098008 .17
  ساعت 34حداقل  -- -- -- 3 �ً مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی-* 3016009 .18
  -- -- -- -- 3 �ً فیزیک عمومی-* 3016010 .19
  -- -- -- -- 3 �ً اقتصاد مهندسی 3016013 .20
  -- -- -- -- 3 �ً مبانی اقتصاد-* 3016014 .21
  -- -- -- -- 3 �ً مبانی جمعیت شناسی 3016015 .22
  -- -- -- -- 3 �ً مبانی جامعه شناسی 3016016 .23
  -- -- -- -- 3 �ً مبانی کارآفرینی 3016017 .24
  -- -- -- -- -- -- دروس پیشنهادي به تشخیص گروه -- .25

       مشترك ( هسته ) باید انتخاب شود   -واحد از دروس الزامی 15:   3جدول 
  ساعت 25حداقل  -- -- -- 3 الزامی مبانی علوم ریاضی 3098016 .26

  �ً -- مبانی علوم ریاضی -- 3 �ً مبانی ماتریسها و جبر خطی 3098017 .27

  �ً -- 2ریاضی عمومی -- 3 �ً مبانی آنالیز ریاضی 3016020 .28

  �ً -- کامپیوتر، مبانی 2ریاضی عمومی -- 3 �ً مبانی آنالیز عددي 3098018 .29

  �ً 1ریاضی عمومی -- -- 3 �ً مبانی احتمال 3098019 .30

 ریاضیات و کاربردها باید انتخاب شود – رشته واحد از دروس الزامی21-30:   4جدول 
الزامی  آنالیز ریاضی 3016023 .31

 هسته
  ساعت 25حداقل  -- مبانی آنالیز ریاضی -- 3

  �ً -- مبانی علوم ریاضی -- 3 �ً مبانی ترکیبیات 3016024 .32

  �ً -- مبانی علوم ریاضی -- 3 �ً مبانی جبر 3016025 .33

  ندارد -- مبانی ماتریسها و جبر خطی -- 3 �ً بهینه سازي خطی 3098021 .34

  ساعت 25حداقل  -- مبانی ماتریسها و جبر خطی -- 3 �ً جبرخطی عددي 3016027 .35

  ساعت 17حداقل  -- مبانی احتمال -- 3 �ً 1احتمال 3098020 .36

  ساعت 17حداقل  -- 1احتمال -- 3 �ً روشهاي آماري 3016029 .37

  ساعت 25حداقل  -- معادالت دیفرانسیل -- 3 �ً نظریه معادالت دیفرانسیل عادي 3016184 .38

 -- 3 �ً معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 3016117 .39
 معادالت دیفرانسیل،

 ریاضیآنالیز 
  ساعت 25حداقل  --

  ساعت 25حداقل  -- مبانی آنالیز ریاضی  -- 3 �ً مبانی سیستمهاي دینامیکی 3016030 .40

  ساعت 25حداقل  -- مبانی علوم ریاضی -- 3 �ً توپولوژي عمومی 3016031 .41

  ساعت 17حداقل  -- مبانی علوم ریاضی -- 3 �ً مبانی هندسه 3016032 .42

  ساعت 25حداقل  -- مبانی علوم ریاضی -- 3 �ً مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 3016033 .43

حداقل یک درس * و از  40و 39، 38حداقل یک درس *   * از دروس ردیفهاي 36،37حداقل یک درس * * از دروس ردیف هاي  35و34*دانشجو موظف است : از دروس ردیف هاي 
 گروه انتخاب نماید.حداقل یک درس را با صالحدید  43و42و41

 
 
 
 



 شده الزامی به عنوان انتخابی مجاز است )نباید انتخاب شود ( انتخاب هر یک از دروس اخذ رشته ریاضیات و کاربردها  -واحد دروس انتخابی  15-24:   5جدول 
  ساعت 25حداقل  -- مبانی جبر -- 3 انتخابی جبر 3016034 .44
  ساعت 25حداقل  -- مبانی علوم ریاضی -- 3 �ً اعدادنظریه مقدماتی  3016035 .45
مبانی آنالیز عددي، معادالت  -- 3 �ً حل عددي معادالت دیفرانسیل 3016036 .46

 دیفرانسیل با مشتقات جزئی
  ساعت 25حداقل  --

  ساعت 25حداقل  -- مبانی آنالیز ریاضی -- 3 �ً توابع مختلط 3016037 .47
 مبانی جبر،  -- 3 �ً مقدماتی هندسه جبري 3016038 .48

  ساعت 25حداقل  -- مبانی ماتریسها و جبر خطی
  ساعت 34حداقل  -- مبانی کامپیوتر و برنامه ریزي -- 3 �ً برنامه سازي پیشرفته 3016039 .49
  ساعت 25حداقل  -- مبانی آنالیز ریاضی -- 3  نظریه اندازه و کاربردها 3016040 .50
  ندارد -- ي گروهبا اجازه -- 3 �ً مباحثی در ریاضیات و کاربردها 3016041 .51

 باید انتخاب شودجهت فارغ التحصیلی واحد دروس اختیاري مابقی :   6جدول 
  -- -- مبانی آنالیز ریاضی -- 3 اختیاري هندسه دیفرانسیل موضعی 3016042 .52
  -- -- و توپولوژي عمومی مبانی جبر -- 3 �ً توپولوژي جبري مقدماتی 3016043 .53
  -- -- مبانی جبر  -- 3 �ً نظریه حلقه و مدول 3016044 .54
  -- -- مبانی علوم ریاضی -- 3 �ً جبر بول و علوم کامپیوتر 3016045 .55
  -- -- جبر -- 3 �ً هاي سیلو و نظریه گالواقضیه 3016046 .56
  -- -- منطق و نظریه مجموعه هامبانی  -- 3 �ً هاي غیر کالسیکمنطق 3016047 .57
  -- -- مبانی آنالیز عددي -- 3 �ً آنالیز عددي 3016048 .58
  -- -- مبانی آنالیز عددي -- 3 �ً بهینه سازي غیر خطی 3098022 .59
  -- -- مبانی ترکیبیات -- 3 �ً ترکیبیات و کاربردها 3016050 .60
  -- -- مبانی ترکیبیات -- 3 �ً نظریه گراف و کاربردها 3016051 .61
  -- -- مبانی آنالیز عددي -- 3 �ً نرم افزارهاي ریاضی 3016052 .62
  -- -- اجازه گروه -- 3 �ً تاریخ ریاضی 3016053 .63
  -- -- �ً -- 3 �ً فلسفه علم ریاضیات 3016054 .64
  -- -- �ً -- 3 �ً آموزش ریاضی 3016055 .65
  -- -- �ً -- 3 �ً زبان تخصصی 3016056 .66
  -- -- �ً -- 3 �ً پروژه کارشناسی 301657 .67
  34حداقل  -- برنامه سازي پیشرفته -- 3 �ً *ساختمان داده ها و الگوریتم ها 3016230 .68
  25حداقل  -- مبانی علوم ریاضی -- 3 �ً *مبانی نظریه محاسبه 3016063 .69
  25حداقل  -- الگوریتم هاها و ساختمان داده -- 3 �ً *اصول سیستمهاي عامل  .70

 -- 3 �ً *طراحی و تحلیل الگوریتم  .71
 مبانی نظریه محاسبه

 مبانی ترکیبیات
-- --  

  -- -- مبانی نظریه محاسبه  3 �ً *نظریه محاسبه  ..72
  25حداقل  -- مبانی نظریه محاسبه  3 �ً *کامپایلر  .73
  25حداقل  -- الگوریتم ها  ساختمان داده ها و  3 �ً *پایگاه داده ها  .74
75.          

 
مربوط به رشته علوم کامپیوتر می باشد که دانشجو می تواند از این دروس بعنوان درس  74تا  68*دروس ردیف هاي 

 اختیاري آن را اخذ نماید.

) الزامی   5) و دروس انتخابی رشته ( جدول  4واحد از دروس الزامی رشته ( جدول  45گذراندن مجموع حداقل 
 باشد.می

 .تواند به عنوان درس اختیاري منظور گرددشوند می) گذرانده می 5و  4واحد ( از جداول  45دروسی که اضافه بر 
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