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)به بعد95ورودي (لیست دروس مقطع کارشناسی آمار

دروس پایه الزامی:2- 3جدول 

پیش نیازواحدنام درسکد درسردیف
---14ریاضی عمومی 1116-17-11
1ریاضی عمومی 24ریاضی عمومی 2117-17-11
2ریاضی عمومی 3معادالت دیفرانسیل3118-17-11
---3کامپیوتر و برنامه نویسیمبانی 4119-17-11
---3مبانی ریاضیات5120-17-11
---3آمار و احتمال مقدماتی6121-17-11
---2مبانی اقتصاد*7122-17-11
---2مبانی جمعیت شناسی*8123-17-11
---2مبانی ژنتیک*9124-17-11

---2مبانی محیط زیست*10125-17-11
.یک درس را انتخاب نمایندفقطاز دروس ستاره داردانشجو *: 

دروس تخصصی: 3جدول 

پیش نیازواحدنام درسکد درسردیف
و مبانی ریاضیات2ریاضی عمومی 3جبر خطی براي آمار1126-17-11
و مبانی ریاضیات2ریاضی عمومی 14آنالیز ریاضی 2127-17-11
و آمار و احتمال مقدماتی1عمومی ریاضی 14احتمال 3128-17-11
1و احتمال 2ریاضی عمومی 24احتمال 4129-17-11
1احتمال 3روش هاي آماري5130-17-11
و روش هاي آماري2احتمال 13آمار ریاضی 6131-17-11
1آمار ریاضی 23آمار ریاضی 7132-17-11
2احتمال 14فرآیندهاي تصادفی 8133-17-11
روش هاي آماري13روش هاي نمونه گیري 9134-17-11

1روش هاي نمونه گیري 23روش هاي نمونه گیري 10135-17-11
و جبر خطی براي آمار1آمار ریاضی 13رگرسیون 11136-17-11
1رگرسیون 23رگرسیون 12137-17-11



٢

1رگرسیون 13طرح  آزمایش هاي 13138-17-11
1طرح  آزمایش هاي 23طرح آزمایش هاي 14139-17-11
روش هاي آماري3روش هاي ناپارامتري15140-17-11
1و فرآیندهاي تصادفی 1آمار ریاضی 14سري هاي زمانی 16141-17-11
2و آمار ریاضی 1رگرسیون 13روش ها چند متغیره پیوسته 17142-17-11
1روش ها چند متغیره پیوسته 23متغیره پیوسته روش ها چند 18143-17-11
1و رگرسیون 2آمار ریاضی 4روش ها چند متغیره گسسته 19144-17-11
روش هاي عددي و شبیه 20145-17-11

سازي
و مبانی کامپیوتر و برنامه و جبر خطی براي آمار2احتمال 3

و معادالت دیفرانسیلنویسی
1و احتمال 1روش هاي نمونه گیري 3کیفیت آماريکنترل 21146-17-11
آمار و احتمال مقدماتی2آشنایی با آمار رسمی22147-17-11
و روش هاي عددي و شبیه سازي1طرح  آزمایش هاي 3محاسبات آماري23148-17-11
1هاي و طرح  آزمایش 2روش هاي نمونه گیري 2روش تحقیق و مشاوره آماري24149-17-11
1زبان عمومی و رگرسیون 2زبان تخصصی25150-17-11
واحد90حداقل 2کارشناسیپروژه26151-17-11

جدول دروس اختیاري

پیش نیازواحدنام درسکد درسردیف
2آمار ریاضی 3آمار بیزي1152-17-11
1آمار ریاضی 3آشنایی با داده هاي ترتیبی2153-17-11
1و رگرسیون 2احتمال 3داده کاوي3154-17-11
اجازه گروه3مباحثی درآمار کاربردي4155-17-11
اجازه گروه3نظريمباحثی در آمار5156-17-11
1فرآیندهاي تصادفی 3آشنایی با نظریه صف6157-17-11
روش هاي آماري3امار براي تجارت7158-17-11
1سري هاي زمانی 24زمانی سري هاي 8159-17-11
1فرآیندهاي تصادفی 3آشنایی با نظریه اطالع9160-17-11

2آمار ریاضی 3آشنایی با نظریه تصمیم10161-17-11
1آمار ریاضی 3آشنایی با قابلیت اعتماد11162-17-11
2آمار ریاضی 3روش هاي دنباله اي12163-17-11
2آمار ریاضی 3تحلیل بقا13164-17-11
1و فرآیندهاي تصادفی 1آنالیز ریاضی 4حسابان تصادفی مقدماتی14165-17-11
1و فرآیندهاي تصادفی 1آنالیز ریاضی 4آشنایی با ریاضی مالی15166-17-11
1رگرسیون 3احتمال و آمار فازي16167-17-11
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1رگرسیون 3تاریخ آمار و احتمال17168-17-11
1رگرسیون 3فلسفه آمار18169-17-11
1رگرسیون 3آمار زیستی19170-17-11
1رگرسیون 3مالیو مبانی بیمه 20171-17-11
1رگرسیون 3زیست سنجی21172-17-11
مبانی ریاضیات3مبانی ترکیبیات22173-17-11
1آنالیز ریاضی 24آنالیز ریاضی 23174-17-11
1و فرآیندهاي تصادفی 1آنالیز ریاضی 24فرایندهاي تصادفی 24175-17-11
و جبر خطی براي آمار1آنالیز ریاضی 3بهینه سازي خطی25176-17-11
و جبر خطی براي آمار1آنالیز ریاضی 3بهینه سازي غیر خطی26177-17-11
1آنالیز ریاضی 3توابع مختلط27178-17-11
1آنالیز ریاضی 3اندازه و کاربردهانظریه 28179-17-11
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی3پیشرفتهنویسیبرنامه 29180-17-11
پیشرفتهنویسیبرنامه 3ساختمان داده ها و الگوریتم ها30181-17-11
روش هاي عددي و شبیه سازي3محاسبات نرم31182-17-11


