
 

 جداول دروس

   رشته

 علوم کامپیوتر

 ( به بعد89ورودي )

  



  به بعذ89برنامه پيشنهادی برای انتخاب دروس رشته علوم كامپيوتر با كهاد علوم كامپيوتر برای ورودی های 

 نيمسال هفتم نيمسال پنجم نيمسال سوم نيمسال اول

  واحذ3 نظريه هحاسبات  واحذ3 كاهپايلر  واحذ4 ساختواى داده  واحذ3 هباني كاهپیوتر

  واحذ3 هوش هصنوعي  واحذ3 زبانهای برناهه سازی  واحذ4 3رياضي   واحذ1 1كارگاه كاهپیوتر 

  واحذ3 هعواری كاهپیوتر  واحذ3 پايگاه داده ها  واحذ3 هباني هاتريس ها و جبر خطي  واحذ4 1رياضي 

  واحذ3 بهینه سازی خطي  واحذ3 1احتوال   واحذ4 فیسيك عووهي  واحذ3 هباني رياضي

  انتخابي  واحذ3 جبر خط ي عذدی  واحذ3 عووهي  واحذ6 عووهي

    واحذ3 عووهي    

 15-11 هجووع 18 هجووع 18 هجووع 17 هجووع
 

 نيمسال هشتم نيمسال ششم نيمسال چهارم نيمسال دوم

  واحذ3 اصول طراحي نرم افسار  واحذ4 صول سیستن عاهل1  واحذ4 اصول سیستوهای كاهپیوتری  واحذ3 برناهه سازی پیشرفته

  واحذ3 شبكه های عصبي  واحذ3 شبكه های كاهپیوتری  واحذ3 هباني نظريه هحاسبات  واحذ4 2رياضي 

  واحذ3 پردازش تصوير  واحذ2 زباى تخصصي  واحذ3 طراحي و تحلیل الگوريتن ها  واحذ3 هباني احتوال

  واحذ3 سیستوهای خبره  واحذ1 آز پايگاه داده  واحذ3 هباني آنالیس عذدی  واحذ3 هباني تركیبیات

  انتخابي  واحذ3 هباني هنطق و نظريه هجووعه ها  واحذ3 هعادالت ديفرانسیل  واحذ1 1آزهايشگاه رياضي 

    واحذ3 هباني آنالیس رياضي  واحذ2 عووهي  واحذ4 عووهي

    واحذ2 عووهي    

 15- 11 هجووع 18 هجووع 18 هجووع 18 هجووع

 

 

  



 24= جذول دروس پایه رشته علوم كامپيوتر   جمع واحذها 

 پیش نیاس شماره درس تعذاد واحذ نام درس

 نذارد 112301 4 1ریاضی عمومی 

 1ریاضی عمومی  112302 4 2ریاضی عمومی 

 2ریاضی عمومی  112303 4 3ریاضی عمومی 

 2ریاضی عمومی  112304 3 معادالت دیفرانسیل

 نذارد 112305 3 مبانی کامپیوتر و برنامهسازی

 نذارد 112306 4 فیسیک عمومی

 نذارد  1 1کارگاه کامپیوتر 

 پایگاه داده ها  1 آزمایشگاه پایگاه دادهها

 

 15= جمع واحذها    (هسته)جذول دروس السامی مشترک 

 پیش نیاس شماره درس تعذاد واحذ نام درس

 نذارد  22048 3 مبانی ریاضی 

 نذارد 112313 3 مبانی آمار و احتمال

 مبانی ریاضی  112310 3 مبانی ماتریسها و جبرخطی

 2ریاضی عمومی  112312 3 مبانی آنالیس عذدی

 2ریاضی عمومی  112311 3 مبانی آنالیس ریاضی

 

 30= جذول دروس السامی رشته علوم كامپيوتر    جمع واحذها 

 پیش نیاس شماره درس تعذاد واحذ نام درس

 مبانی کامپیوتر و برنامهسازی 111756 3 برنامه سازی پیشرفته

 مبانی ریاضی   111502 3 مبانی ترکیبیات

 مبانی ترکیبیات  3 طراحی و تحلیل الگوریتمها

 همسمان با پیشرفته 111504 4 ساختمان دادههاوالگوریتمها

 همسمان با پیشرفته  4 اصول سیستمهای کامپیوتری

 مبانی ریاضی 111524 3 مبانی نظریه محاسبه

 مبانی آنالیس عذدی 111706 3 جبر خطی عذدی

 ساختمانذادههاوالگوریتمها  122225 4 اصول سیستمهای عامل

 مبانی ریاضی  111553 3 مبانی منطق و نظریه مجموعهها



 15= جذول دروس انتخابی رشته علوم كامپيوتر    جمع واحذها 

 پیش نیاس شماره درس تعذاد واحذ نام درس

  و ساختمانذادهها1احتمال   3 هوش مصنوعی

 مبانی نظریه محاسبه 122232 3 کامپایلر

 ساختمانذادههاوالگوریتمها 12223 3 پایگاه دادهها

 مبانی نظریه محاسبه 1115533 3 نظریه محاسبه

 مبانی ماتریس ها و جبر خطی  12217 3 بهینه سازی خطی

 نذارد  1 آزمایشگاه فیسیک
   2 مبانی ریاضی تکمیلی

 . واحد از جدول فوق الزامی است15گذراندن حداقل 

 29= بسته آموزشی پيشنهادی برای فارغ التحصيلی در رشته علوم كامپيوتر با كهاد خود رشته      جمع واحذها 

 پیش نیاس شماره درس تعذاد واحذ نام درس

 مبانی آمار و احتمال  3 1احتمال 

 ساختمانذادههاوالگوریتمها  3 زبانهای برنامهسازی

 اصول سیستمهای کامپیوتری  3 شبکههای کامپیوتری

 هوش مصنوعی  3 شبکه عصبی

 اجازه گروه  2 زبان تخصصی

 ساختمانذادههاوالگوریتمها  3 اصول طراحی نرمافسار

 اصول سیستمهای کامپیوتری  3 *معماری کامپیوتر

 ساختمان دادههاوالگوریتمها  3 *پردازش تصویر

 هوش مصنوعی  3 سیستمهای خبره

 اجازه گروه  3 **پروشه کارشناسی علوم کامپیوتر

 اجازه گروه  2 **کارآموزی

  و ساختمان دادهها1احتمال   3 **شبیهسازی کامپیوتری

 3 **منطق
 مبانی ترکیبیات 

 مبانی منطق ونظریه مجموعهها

 1کارگاه کامپیوتر   1  **2کارگاه کامپیوتر 

 نذارد  1 **1آزمایشگاه ریاضی 

 نذارد  1 **2آزمایشگاه ریاضی 
 

 . واحذ اس دروس خارج اس رشته علوم كامپیوتز جايگشين گزدنذ6دروس مذكور میتواننذ با * :  

  واحذ اس بین اين دروس بايذ انتخاب گزدد3** : 


