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 4ترم                                              9ترم 

 پیش نیاز واحد  نام درس پیش نیاز واحد نام درس

هم زمان با برنامه سازی  4 اصول سیستم هاي كامپیوتري

 پیشرفته
 مبانی علوم ریاضی 3 مباني ماتریسها و جبر خطي

1ریاضی عمومیهم زمان با  3 مباني تركیبات آنالیز ریاضيمباني   2ریاضی عمومی 3   

2ریاضی عمومی 3 مباني آنالیز عددي مبانی نظریه محاسبه و مبانی  3 طراحي و تحلیل الگوریتمها 

 ترکیبات

هم زمان با برنامه سازی  4 ساختمان داده ها و الگوریتم

 پیشرفته
 مبانی علوم ریاضی 3 مباني منطق و نظریه مجموعه ها

5احتمال مبانی علوم ریاضی 3 مباني نظریه محاسبه  ریاضی_مبانی احتمال 3 

1عمومی   

  2 مباني اقتصاد  3 عمومي

  2 عمومي   

  11 واحد جمع  22 واحدجمع 

 2ترم                                   5ترم 

 پیش نیاز واحد نام درس پیش نیاز واحد نام درس

2ریاضیات عمومي-  4 5ریاضي عمومي   1ریاضی عمومی 4   

1ریاضی عمومی 3 معادالت دیفرانسیل-  9 سازيمباني كامپیوتر و برنامه   

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 3 برنامه سازي پیشرفته-  9 فیزیک عمومي

1ریاضی عمومیهم زمان با  3 مباني علوم ریاضي - 9 زبان عمومي  

احتمالمباني   9 عموميفارسي  1عمومی ریاضیهم زمان با  3   

  3 عمومي   

  11 جمع واحد  11 واحدجمع 



 

 8ترم  7ترم 

 پیش نیاز واحد نام درس پیش نیاز واحد نام درس

*داده كاوي  
 اجازه گروه 9 مباحثي در علوم كامپیوتر اجازه گروه 3

*افزار هاي ریاضينرم   بهینه سازي خطي مبانی آنالیزعددی 9 

 

 مبانی ماتریس ها 3

 

*هوش مصنوعي  
1ساختمان داده ها و احتمال 3   2 عمومي 

     2 مباني كارآفریني

     9 پروژه

  8 واحد جمع  11 واحد جمع

 چارت درسی انتخاب گردد 11اختیاری بوده و باید از جدول   *دروس  

 6ترم  1ترم 

 پیش نیاز واحد  نام درس پیش نیاز واحد نام درس

*زبان های برنامه سازی  مبانی نظریه محاسبه 3 نظریه محاسبه ساختمان داده ها 9 

*گرافیک کامپیوتری  
ها ساختمان داده 4 اصول سیستم هاي عامل ساختمان داده ها 3  

*شبیه سازی کامپیوتری 1 احتمال ساختمان داده ها و  9   ساختمان داده ها 3 پایگاه داده 

 زبان تخصصی

 

*اصول طراحي نرم افزار زبان خارجی 3  
 ساختمان داده ها 3

*شبکه های کامپیوتری های کامپیوتریاصول سیستم  9   مبانی آنالیز عددی 9 جبرخطي عددي 

  4 عمومي مبانی نظریه محاسبه 9 کامپایلر

     2 عمومی

  22 واحد جمع  22 واحد جمع


