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  )به بعد 89ورودی (

   



برنامه پيشنهادی برای انتخاب دروس رشته علوم آامپيوتر با آهاد علوم 
  به بعد ٨٩آامپيوتر براي ورودی هاي 

  نیمسال هفتم  نیمسال پنجم  نیمسال سوم  نیمسال اول
  واحد 3  نظریه محاسباتواحد 3  کامپایلرواحد 4  ساختمان دادهواحد 3  مبانی کامپیوتر

  واحد 3  هوش مصنوعیواحد 3  زبانهای برنامه سازیواحد 4  3ریاضی واحد 1  1 کامپیوتر کارگاه
  واحد 3  معماری کامپیوترواحد 3  پایگاه داده هاواحد 3مبانی ماتریس ها و جبر خطیواحد 4  1ریاضی 
  واحد 3  بهینه سازی خطیواحد 3 1احتمالواحد4 عمومیفیزیکواحد 3 ریاضیمبانی

    انتخابیواحد 3  ی عددیجبر خطواحد3 عمومیواحد 6 عمومی
    واحد 3 عمومی      

 15-11مجموع  18مجموع 18مجموع  17مجموع
  

  نیمسال هشتم  نیمسال ششم  نیمسال چهارم  نیمسال دوم
  واحد 3اصول طراحی نرم افزارواحد 4  صول سیستم عامل1واحد4 اصول سیستمهای کامپیوتریواحد 3برنامه سازی پیشرفته

  واحد 3  شبکه های عصبیواحد 3  شبکه های کامپیوتریواحد3 مبانی نظریه محاسباتواحد 4 2ریاضی
  واحد 3  پردازش تصویرواحد 2 زبان تخصصیواحد3 طراحی و تحلیل الگوریتم هاواحد 3 مبانی احتمال

  واحد 3  سیستمهای خبرهواحد 1 آز پایگاه دادهواحد3 مبانی آنالیز عددیواحد 3  مبانی ترکیبیات
    انتخابیواحد 3مبانی منطق و نظریه مجموعه هاواحد3 معادالت دیفرانسیلواحد 1 1آزمایشگاه ریاضی 

    واحد 3  انی آنالیز ریاضیبمواحد 2  عمومیواحد 4  عمومی
    واحد 2  عمومی        

15 -11  مجموع  18  مجموع  18  مجموع  18  مجموع
  
 

   



  ٢۴= مجع واحدها       جدول دروس پايه رشته علوم کامپيوتر
  پیش نیاز شماره درس تعداد واحد نام درس
  ندارد  112301 4 1ریاضی عمومی
 1ریاضی عمومی   112302 4 2ریاضی عمومی
 2ریاضی عمومی   112303  4  3ریاضی عمومی 

 2ریاضی عمومی   112304  3  معادالت دیفرانسیل
  ندارد  112305  3 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه

  ندارد  112306  4  عمومی فیزیک
  ندارد    1  1کارگاه کامپیوتر 

  پایگاه داده ها    1  هاآزمایشگاه پایگاه داده
  

  ١۵= مجع واحدها       )هسته(جدول دروس الزامی مشرتک 
  پیش نیاز شماره درس تعداد واحد نام درس

  ندارد   22048 3 مبانی ریاضی
  ندارد  112313 3 مبانی آمار و احتمال

  مبانی ریاضی   112310 3 ها و جبرخطیمبانی ماتریس
 2ریاضی عمومی   112312 3 مبانی آنالیز عددی

 2ریاضی عمومی   112311 3 آنالیز ریاضیمبانی
 

  ٣٠= مجع واحدها       جدول دروس الزامی رشته علوم کامپيوتر 
  پیش نیاز شماره درس تعداد واحد نام درس

 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه  111756  3  برنامه سازی پیشرفته
  مبانی ریاضی   111502 3 مبانی ترکیبیات

  مبانی ترکیبیات    3  هاطراحی و تحلیل الگوریتم
  همزمان با پیشرفته  111504  4  هاهاوالگوریتمداده ساختمان

  همزمان با پیشرفته    4  کامپیوتریهای اصول سیستم
  مبانی ریاضی  111524  3  مبانی نظریه محاسبه
  مبانی آنالیز عددی  111706  3  جبر خطی عددی

  هاهاوالگوریتمساختمانداده   122225  4  های عاملاصول سیستم
  مبانی ریاضی   111553  3 هامبانی منطق و نظریه مجموعه

  ١۵= مجع واحدها       جدول دروس انتخابی رشته علوم کامپيوتر 
  پیش نیاز شماره درس تعداد واحد نام درس

  هاساختماندادهو  1احتمال   3 هوش مصنوعی
  مبانی نظریه محاسبه 122232 3 کامپایلر



  هاهاوالگوریتمساختمانداده  12223  3  هاپایگاه داده
  نظریه محاسبهمبانی   1115533  3  نظریه محاسبه

 مبانی ماتریس ها و جبر خطی   12217  3 بهینه سازی خطی
  ندارد    1  آزمایشگاه فیزیک
      2  مبانی ریاضی تکمیلی

  .واحد از جدول فوق الزامی است 15 حداقل گذراندن

با کهاد خود  رشته علوم کامپيوتربرای فارغ التحصيلی در بسته آموزشی پيشنهادی 
 ٢٩= مجع واحدها       رشته

  پیش نیاز شماره درس تعداد واحد نام درس
  مبانی آمار و احتمال  3 1احتمال

  هاهاوالگوریتمساختمانداده  3 سازیهای برنامهزبان
  های کامپیوتریاصول سیستم  3 های کامپیوتریشبکه

  هوش مصنوعی  3 شبکه عصبی
  اجازه گروه  2 زبان تخصصی
  هاهاوالگوریتمساختمانداده  3 افزاراصول طراحی نرم
  های کامپیوتریاصول سیستم  3 *معماری کامپیوتر
  هاهاوالگوریتمداده ساختمان    3  *پردازش تصویر

  هوش مصنوعی    3  های خبرهسیستم
  اجازه گروه    3 **پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر

  اجازه گروه    2  **کارآموزی
  هاداده ساختمانو  1احتمال     3  **سازی کامپیوتریشبیه

  ترکیبیات مبانی    3  **منطق
 هامجموعه ونظریه منطق مبانی

  1کارگاه کامپیوتر   1 **2کارگاه کامپیوتر
  ندارد  1 **1آزمایشگاه ریاضی
  ندارد  1 **2آزمایشگاه ریاضی

  
  .جایگزین گردندواحد از دروس خارج از رشته علوم کامپیوتر  6دروس مذکور میتوانند با * :  

  واحد از بین این دروس باید انتخاب گردد 3** : 


