
                                                 

 ات و کاربردهاریاضیکارشناسی  ترمی  8برنامه 
 نیمسال اول

 

 حل تمرین پیشنیاز نوع درس تعداد واحد عنوان درس کد درس

(1)ریاضیات عمومی  1112111  44 نداری الزامی مشترک پایه 4 

 سایت 44 ندارد الزامی مشترک پایه 4 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1112111

(1)فیزیک عمومی  1112141   ندارد الزامی مشترک پایه 4 

(1)آزمایشگاه فیزیک عمومی  1112111 (1)همزمان با فیزیک عمومی الزامی مشترک پایه 1    

  - عمومی 4 فارسی عمومی 1111111

(1)تربیت بدنی  1111199   - عمومی 1 

    11 لجمع ک

دوم نیمسال  
 

 حل تمرین پیشنیاز نوع درس تعداد واحد عنوان درس کد درس

(2)ریاضیات عمومی  1112111  44 (1)ریاضیات عمومی الزامی مشترک پایه 4 

 29 (1)ریاضیات عمومی  الزامی مشترک پایه 4 معادالت دیفرانسیل 1112211

 29 (1)ریاضیات عمومی  الزامی مشترک هسته 4 مبانی علوم ریاضی 11121112

 29 (1)ریاضیات عمومی  الزامی مشترک هسته 4 مبانی احتمال 1112114

  - عمومی 4 زبان عمومی 1111111

    11 جمع کل

 نیمسال سوم
 

 حل تمرین پیشنیاز نوع درس تعداد واحد عنوان درس کد درس

 44 (2)و ( 1) ریاضیات عمومی  مشترک پایه 4 (4)ریاضیات عمومی 1112224

 29 (2)ریاضیات عمومی الزامی مشترک هسته 4 مبانی آنالیز ریاضی 1112111

1112114 

 

1112224 

 مبانی هندسه

 یا

 نظریه معادالت دیفرانسیل عادی

4 

 

4 

 

 الزامی رشته

 

 مبانی علوم ریاضی

 یا

 معادالت دیفرانسیل و مبانی آنالیز ریاضی

11 

تهالزامی مشترک هس 4 مبانی ماتریس ها و جبر خطی 1112111  29 مبانی علوم ریاضی 

 29 (2)ریاضیات عمومی  الزامی مشترک هسته 4 مبانی آنالیز عددی 1112112

 29 - عمومی 2 (1)اندیشه اسالمی  1111111

  11 جمع کل

 نیمسال چهارم
 

 حل تمرین پیشنیاز نوع درس تعداد واحد عنوان درس کد درس

الیز ریاضیمبانی آن الزامی رشته 4 آنالیز ریاضی 1112111  29 

 29 هم زمان با اولین درس ریاضیات عمومی الزامی رشته 4 مبانی ترکیبات 1112111

 29 مبانی علوم ریاضی الزامی رشته 4 مبانی جبر 1112114

 29 مبانی ماتریسها و جبر خطی الزامی رشته 4 جبرخطی عددی 1112111

(2)اندیشه اسالمی  1111111   - عمومی 2 

ر موضوعی قرآنتفسی 1111112   - عمومی 2 

  - عمومی 1 (2)تربیت بدنی  1111191

  11 جمع کل

 نیمسال پنجم

 حل تمرین پیشنیاز نوع درس تعداد واحد عنوان درس کد درس

 29 مبانی علوم ریاضی الزامی رشته 4 مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 1112111

 29 معادالت دیفرانسیل و آنالیز ریاضی الزامی رشته 4 با مشتقات جزئی دیفرانسیل  معادالت 1112214

 29 مبانی جبر انتخابی رشته 4 جبر 1112114

 29 مبانی آنالیز ریاضی انتخابی رشته 4 توابع مختلط 1112114

  اجازه گروه اختیاری رشته  4 1درس غیر ریاضی  1112112

  - عمومی 2 انقالب اسالمی و ریشه های آن 1111111

  11 جمع کل



 

 

ریاضی ترمی 8برنامه   

 نیمسال ششم
 

  پیشنیاز نوع درس تعداد واحد عنوان درس کد درس

 29 مبانی علوم ریاضی الزامی رشته  4 توپولوژی عمومی 1112112

مبانی آنالیز عددی و معادالت دیفرانسیل   انتخابی رشته 4 حل عددی معادالت دیفرانسیل 1112111

 با مشتقات جزئی

29 

  اجازه گروه اختیاری رشته 4 زبان تخصصی 1112122

 سایت مبانی آنالیز عددی اختیاری رشته 4 نرم افزارهای ریاضی 1112211

  - عمومی 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 1111111

  مبانی ماتریس ها و جبر خطی الزامی رشته 4 بهینه سازی خطی 1112141

    11 جمع کل

 نیمسال هفتم
 

  پیشنیاز نوع درس تعداد واحد ن درسعنوا کد درس

  اجازه گروه اختیاری رشته  4 2درس غیرریاضی  0002111

  مبانی آنالیز ریاضی اختیاری رشته 4 هندسه دیفرانسیل موضعی 0002210

  مبانی آنایز عددی اختیاری رشته  4 بهینه سازی غیر خطی 0002111

  مبانی جبر و توپولوژی عمومی شتهاختیاری ر 4 توپولوژی جبری مقدماتی 0002111

0002221 
 

0002018 

 ظریه مقدماتی اعدادن

 یا

 مباحثی در ریاضیات و کاربردها

4 

 

4 

 

 انتخابی رشته

 مبانی علوم ریاضی

 یا

 اجازه گروه

29 

 
 

  - عمومی 2 آیین زندگی 1101009

    11 جمع کل

 نیمسال هشتم
 

  نیازپیش نوع درس تعداد واحد عنوان درس کد درس

  مبانی جبر اختیاری رشته  4 نظریه حلقه و مدول 0002201

  مبانی آنالیز عددی اختیاری رشته 4 آنالیز عددی 0002129

 29 مبانی آنالیز ریاضی الزامی رشته 4 مبانی سیستم های دینامیکی 0002080

 29 مبانی آنالیز ریاضی انتخابی رشته 4 نظریه اندازه و کاربردها 0002201

 پروژ ه کارشناسی 1100111

 (1-1-1فقط دانشجویان ترم ) 

4 

 

  اجازه گروه  اختیاری رشته 
 

  19 جمع کل

 

 

 

 

 


