
دروس پایه:2جدول 
پیشنیازتعداد واحدعنوان درسکد درس

------ 4)1(ریاضیات عمومی 11- 001-19
11- 19-4001)2(ریاضیات عمومی 11- 002-19
11- 19-4002)3(ریاضیات عمومی 11- 003-19
11- 19-4001معادالت دیفرانسیل11- 017-19
------ 3مبانی کامپیوتر و برنامه سازي11- 014-19
------ 4)1(فیزیک عمومی 11- 004-19
11-19-004هم نیاز 1)1(آزمایشگاه فیزیک عمومی 11- 005-19
------ 3اقتصاد مهندسی11- 007-19
------ 3مبانی جمعیت شناسی11- 013-19
------ 3مبانی اقتصاد11- 011-19
------ 3مبانی جامعه شناسی11- 012-19

)اصلی(دروس الزامی : 3جدول 

پیشنیازتعداد واحدعنوان درسکد درس
11- 19-3001مبانی علوم ریاضی11- 052-19
11- 19-3052مبانی ماتریس ها و جبر خظی11- 016-19
11- 19-3002مبانی آنالیز ریاضی11- 008-19
11- 19-3002مبانی آنالیز عددي11- 009-19
11-19-001هم نیاز3مبانی احتمال11- 010-19

)اصلی(دروس الزامی:6جدول 

پیشنیازتعداد واحدعنوان درسکد درس
11- 19-3052مبانی جبر11- 015-19
11- 19-3052مبانی ترکیبیات11- 018-19
11- 19-3052نظریه مجموعه هامبانی منطق و 11- 020-19
11- 19-3052مبانی نظریه محاسبه11- 021-19
11- 19-3014برنامه سازي پیشرفته11- 022-19
11-19-022هم نیاز 4گوریتم هالها و اساختمان داده 11- 023-19
11- 19-4023اصول سیستمهاي عامل11- 024-19
11- 19-3009جبر خطی عددي11- 025-19
11-19-022هم نیاز 4اصول سیستمهاي کامپیوتري11- 053-19

کامپیوترمقطع کارشناسی علوملیست دروس

کامپیوترکاککامکامپیوتر



دروس انتخابی: 9جدول 

پیشنیازتعداد واحدعنوان درسکد درس
11- 19-3016بهینه سازي خطی11- 026-19
11- 19-3009آنالیز عددي11- 027-19
11- 19-3009سازي غیر خطیبهینه11- 028-19
11- 19- 018و 11- 19-3021طراحی و تحلیل الگوریتم ها11- 054-19
11- 19-3021نظریه محاسبه11- 029-19
11- 19-3021کامپایلر11- 030-19
11- 19-3023پایگاه داده ها11- 031-19
اجازه گروه3مباحثی در علوم کامپیوتر11- 032-19

اختیاريدروس: 13جدول 

پیشنیازتعداد واحدعنوان درسکد درس
11-19- 020و 11- 19-3018منطق11- 033-19
11- 19-3018مدارهاي منطقی11- 034-19
11- 19-3055نظریه کد گذاري11- 035-19
11-19- 026و 11- 19-3018بهینه سازي ترکیبیاتی11- 036-19
11- 19-3009نرم افزارهاي ریاضی11- 038-19
11- 19-3054بهینه سازي پویا11- 039-19
11- 19-3023زبانهاي برنامه سازي11- 040-19
11- 19- 060و11- 19-3023یوتريپشبیه سازي کام11- 041-19
11- 19- 025و11- 19-3022طراحی هندسی کامپیوتري11- 042-19
11- 19-3053شبکه هاي کامپیوتري11- 043-19
11- 19-3023گرافیک کامپیوتري11- 044-19
11- 19- 060و 11- 19-3023هوش مصنوعی11- 045-19
11- 19-3023اصول طراحی نرم افزار11- 046-19
11- 19-13053ریز پردازنده 11- 047-19
11- 19-3018ترکیبیات و کاربردها11- 055-19
11- 19-3018نظریه گراف و کاربردها11- 056-19
11- 19-3052جبر بول و علوم کامپیوتر11- 057-19
اجازه گروه3داده کاوي11- 058-19
11-19- 001و 11- 19-13010احتمال 11- 060-19
11- 19-3020منطق هاي غیر کالسیک11- 059-19
اجازه گروه3پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر11- 048-19
گروهاجازه 3)1(درس غیر علوم کامپیوتر 11- 049-19
اجازه گروه3)2(درس غیر علوم کامپیوتر 11- 050-19

مقطع کارشناسی علوم کامپیوترادامه لیست دروس 



:یادآوري مهم

دانشجوي رشته کارشناسی علوم کامپیوتر می باید دروس ثبت شده در جدول هاي پیوست را به 
.ترتیب زیر اخذ نماید

واحد از دروس 24بقیه دروس تا سقف . واحد  اخذ شود19به ارزش 2تمام دروس جدول -1
.اخذ می شود ... و ) 1(، آزمایشگاه فیزیک عمومی ) 1(فیزیک عمومی 

واحد در مجموع به 30به ارزش 6واحد وتمام دروس جدول 15به ارزش 3تمام دروس جدول - 2
.اخذ می شود ) الزامی( واحد 45ارزش 

تواند به واحد می 15یادآوري می شود که اضافه بر . واحد اخذ شود 15حداقل 9از جدول - 3
.عنوان اختیاري تطبیق داده شود 

.واحد اخذ شود 24در مجموع 13از جدول -4

. واحد  اخذ گردد6در مجموع به ارزش ) 2(و غیرعلوم کامپیوتر) 1(دروس غیرعلوم کامپیوتر - 5
.جبران شوند 13اگر این دو درس اختیار نشود باید از جدول 

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

با حفظ ضوابط، دروس اختیاري و انتخابی براساس شرایط و امکانات گروه آموزشی  ممکن - ٧
.است متفاوت از دروس اعالم شده در جدول هشت ترمی ارائه شود


