
دروس پایه) : 2(جدول 

پیشنیازواحدنام درسکد درسردیف
------ 4)1(ریاضیات عمومی 11- 1072-17
)1(ریاضیات عمومی 4)2(ریاضیات عمومی 11- 2071-17
)2(ریاضیات عمومی 4)3(ریاضیات عمومی 11- 3069-17
------ 3مبانی کامپیوتر و برنامه سازي11- 4108-17
)1(ریاضیات عمومی 4معادالت دیفرانسیل11- 5115-17
------ 4)1(فیزیک عمومی 11- 6089-17
)1(فیزیک عمومی 4)2(فیزیک عمومی 11- 7090-17
)1(فیزیک عمومی ) هم نیاز(1)1(آزمایشگاه فیزیک عمومی 11- 8003-17
------ 3اقتصاد مهندسی11- 9028-17

------ 3مبانی اقتصاد11- 10101-17
------ 3مبانی جمعیت شناسی11- 11105-17
------ 3مبانی جامعه شناسی11- 12103-17
------ 3درس غیر تخصصی آمار11- 13044-17

)اصلی (دروس الزامی ): 3(جدول 

پیشنیازواحدنام درسکد درسردیف
)1(ریاضیات عمومی3مبانی علوم ریاضی11- 1107-17
مبانی علوم ریاضی3مبانی ماتریس ها و جبر خطی11- 2110-17
)2(ریاضیات عمومی 3مبانی آنالیز ریاضی11- 3097-17
)2(ریاضیات عمومی 3مبانی آنالیز عددي11- 4098-17
)1(ریاضیات عمومی ) هم نیاز (3مبانی احتمال11- 5099-17

)اصلی(دروس الزامی ):5(جدول 

یشنیازواحدنام درسکد درسردیف
)2(مبانی احتمال و هم نیاز ریاضیات عمومی 3)1(احتمال 11- 1026-17
)1(احتمال 3)1(فرآیندهاي تصادفی 11- 2086-17
)2(احتمال 3)برآورد یابی (آمار ریاضی 11- 3016-17
)برآوردیابی(آمار ریاضی 3)آزمون فرض (آمار ریاضی 11- 4015-17
)1(احتمال 3روشهاي آماري11- 5056-17
)برآوردیابی(آمار ریاضی 3)1(روشهاي نمونه گیري 11- 6066-17
)برآورد یابی ( آمار ریاضی 3روشهاي ناپارامتري11- 7064-17
و مبانی ماتریس ها و جبر خطی) برآورد یابی (آمار ریاضی 3)1(رگرسیون 11- 8047-17
)1(رگرسیون 3)1(طرح آزمایشهاي 11- 9082-17

)1(فرآیندهاي تصادفی 3)1(سري هاي زمانی 11- 10074-17

لیست دروس مقطع کارشناسی آمار و کاربردها



دروس انتخابی) : 8(دول ج

پیشنیازواحدنام درسکد درسردیف
)1(احتمال 3)2(احتمال 1025-7-11
)1(روشهاي نمونه گیري 3)2(روشهاي نمونه گیري 11- 2054-17
)1(طرح آزمایشهاي 3)2(طرح آزمایشهاي 11- 3080-17
)آزمون فرض(آمار ریاضی 3)1(روشهاي چند متغیره پیوسته 11- 4049-17
)2(روشهاي نمونه گیري 3کنترل کیفیت آماري11- 5094-17
اجازه گروه3محاسبات آماري11- 6111-17
اجازه گروه3کاربردهاپروژه کارشناسی آمار و 11- 7032-17
اجازه گروه3مباحثی در آمار و کاربردها11- 8096-17

کهاد/دروس اختیاري ): 12(جدول 

پیشنیازواحدنام درسکد درسردیف
)1(رگرسیون 3روشهاي چند متغیره گسسته11- 1051-17
)1(فرآیندهاي تصادفی 3آشنایی با نظریه صف11- 2010-17
)برآوردیابی(آمار ریاضی 3آشنایی با رکوردها11- 3006-17
و مبانی آنالیز ریاضی) 1(فرآیندهاي تصادفی 3حسابان تصادفی مقدماتی11- 4040-17
)1(فرآیندهاي تصادفی3آشنایی با نظریه اطالع11- 5007-17
)برآوردیابی(آمار ریاضی 3آمار بیزي11- 6018-17
)برآوردیابی( آمار ریاضی 3استنباط شواهدي11- 7027-17
)برآوردیابی(آمار ریاضی 3تصمیمآشنایی با نظریه 11- 8009-17
)برآورد یابی (آمار ریاضی 3آشنایی با نظریه قابلیت اطمینان11- 9012-17

)آزمون فرض (آمار ریاضی 3روش هاي دنباله اي11- 10052-17
و محاسبات آماري) 1(رگرسیون 3تحلیل داده هاي بقاروش هاي 11- 11048-17
مبانی ماتریس ها و جبر خطی3بهینه سازي خطی11- 12030-17
مبانی آنالیز عددي3بهینه سازي غیر خطی11- 13031-17
)1(رگرسیون 3شبیه سازي11- 14078-17
)1(رگرسیون 3)2(رگرسیون 11- 15046-17
)2(روشهاي نمونه گیري 3آشنایی با آمار رسمی11- 16004-17
اجازه گروه3داده کاوي11- 17041-17
)1(بهینه سازي خطی و رگرسیون 3آشنایی با احتمال و آمار فازي11- 18005-17
)1(سري هاي زمانی 3)2(سري هاي زمانی 11- 19077-17
)1(روشهاي چند متغیره پیوسته 3)2(روشهاي چند متغیره پیوسته 11- 20050-17
اجازه گروه3)1(درس غیر آمار 11- 21042-17
اجازه گروه3)2(درس غیر آمار 11- 22043-17



:یادآوري مهم

را به پیوستجدول هايدروس ثبت شده در آمار وکاربردها می بایدکارشناسیدانشجوي رشته
.ترتیب زیر اخذ نماید

واحد از دروس 24بقیه دروس تا سقف . اخذ شودواحد19به ارزش 2تمام دروس جدول -1
.می شود اخذ... ت شناسی ، اقتصاد و جامعه شناسی ، جمعی

واحد در مجموع به 30به ارزش 5واحد وتمام دروس جدول 15به ارزش 3تمام دروس جدول - 2
.اخذ می شود)الزامی(واحد45ارزش 

. )از این جدول اجباري است 2اخذ درس احتمال ( واحد اخذ شود15حداقل 8از جدول - 3
.واحد می تواند به عنوان اختیاري تطبیق داده شود 15یادآوري می شود که اضافه بر 

.واحد اخذ شود 24در مجموع12از جدول-4

اگر این دو درس .اخذ گرددواحد6در مجموع به ارزش ) 2(و غیرآمار) 1(دروس غیرآمار - 5
.جبران شوند 12اختیار نشود باید از جدول 

.واحد باید از جدول دروس عمومی دانشگاهی اخذ شود22دروس عمومی در مجموع به ارزش -6

ممکن س شرایط و امکانات گروه آموزشی دروس اختیاري و انتخابی براسابا حفظ ضوابط، - ٧
.ه شوداعالم شده در جدول هشت ترمی ارائمتفاوت از دروساست 


