
 کارگروه  در  فراوان   هایبحث  از پس کاربردها  و  ریاضی  کارشناسی  هایدرس  نهایی  جداول   رساندمی  استحضار   به کاربردها  و   ریاضی  رشته  بعد  به  ۹۸  ورودی    عزیز  دانشجویان

.شوند  رعایت  دقیق  طوربه  جداول  که  فرمایید  دقت  واحد  انتخاب  موقع  در  پس   این   از  است خواهشمند.  رسید  تصویب  به  زیر  شرح   به   دانشکده،   بازنگری  

 سال اول نیم سال دوم نیم سوم   سالنیم  چهارم   سالنیم

 دروس  واحد  دروس  واحد  دروس  واحد  دروس  واحد 

 ریاضی مقدماتی  4 2ی عمومی ریاض 4 مبانی هندسه  3 مبانی آنالیز ریاضی  3

 1عمومی   ریاضی 4 مبانی ریاضی  3 مبانی ماتریس 3 مبانی آنالیز عددی  3

 مبانی احتمال 3 مبانی ترکیبیات  3 معادالت دیفرانسیل  3 مبانی جبر  3

 سازی و برنامه مبانی کامپیوتر 3 فیزیک عمومی  4 1احتمال 3 سازی خطی بهینه 3

 دروس عمومی  3 دروس عمومی  3 1آزمایشگاه ریاضی  1 نظریه مقدماتی اعداد  3

     دروس عمومی  4 دروس عمومی  2

 مجموع 17 مجموع 17 مجموع 17 مجموع 17

 پنجم  سالنیم  ششم سالنیم  هفتم  سالنیم  هشتم  سالنیم 

 دروس  واحد  دروس  واحد  دروس  واحد  دروس  واحد 

 آنالیز ریاضی  3 توپولوژی عمومی  3 نظریه گراف و کاربردها  3 سازی غیرخطی بهینه 3

 نظریه حلقه و میدان  3 جبرخطی عددی  3 مباحثی در جبر  3 دیفرانسیل حل عددی معادالت  3

 تصادفی   هایفرآیند 3 توابع مختلط  3 جبرخطی  3 هندسه دیفرانسیل  3

 2آزمایشگاه ریاضی  1 نظریه معادالت دیفرانسیل عادی  3 انتخابی  3 انتخابی  3

 معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 3 انتخابی  3 انتخابی  3 دروس عمومی  4

 3 دروس عمومی  2 دروس عمومی  2  

2 

 انتخابی 

 دروس عمومی 

 مجموع 18 مجموع 17 مجموع 17 مجموع 16

واحد  30واحد             تعداد واحدهای الزامی:    15واحد             تعداد واحدهای هسته:   24تعداد واحدهای پایه:            واحد 22های عمومی:  تعداد واحد   
136تعداد کل واحدهای الزم برای فراغت از تحصیل            واحد 30تعداد واحدهای کهاد:            واحد 15: انتخابیهای تعداد واحد   

توانند دروس کهاد موردنظر خود را به جایجدول فوق بر اساس کهاد ریاضیات و کاربردها تنظیم شده است و دانشجویانی که مایل به انتخاب یکی دیگر از کهادهای مصوب هستند می  
. کهاد جدول فوق انتخاب نمایند دروس  



رشته ریاضیات و کاربردها   پایهجدول دروس    
نیازپیش   شماره درس  نام درس تعداد واحد  

 110100 ریاضی مقدماتی  4 ------ 

1ریاضی عمومی 4 ------   110101 

1ریاضی عمومی 2ریاضی عمومی 4   110102 

2همنیاز با ریاضی عمومی   - 1ریاضی عمومی    110104 معادالت دیفرانسیل  3 

سازیمبانی کامپیوتر و برنامه  3 ------   110105 

 110106 فیزیک عمومی  4 ------ 

1ریاضی عمومی 1آزمایشگاه ریاضی 1   110107 

2ریاضی عمومی 2آزمایشگاه ریاضی 1   110108 

واحد  24 هامجموع واحد    

 

 

 

 

 

 



رشته ریاضیات و کاربردها  هستهجدول دروس    
نیازپیش   شماره درس  نام درس تعداد واحد  

 110221 مبانی ریاضی  3 ------- 

ها و جبر خطی مبانی ماتریس  3 مبانی ریاضی   110222 

2ریاضی عمومی  110223 مبانی آنالیز ریاضی  3 

2ریاضی عمومی   -سازیمبانی کامپیوتر و برنامه   110224 مبانی آنالیز عددی  3 

 110225 مبانی احتمال 3 ------- 

واحد  15 هامجموع واحد    

 

 

 

 

 

 
 
 
 



رشته ریاضیات و کاربردها  الزامیجدول دروس   

نیازپیش   شماره درس  نام درس تعداد واحد  

 111701 آنالیز ریاضی  3 مبانی آنالیز ریاضی 

1ریاضی عمومی    111702 مبانی ترکیبیات  3 

جبر مبانی  3 مبانی ریاضی   111703 

ی ها و جبرخطمبانی ماتریس  سازی خطیبهینه  3   111704 

 111705 نظریه حلقه و میدان 3 مبانی جبر 

مبانی آنالیز عددی  -ی خطها و جبرمبانی ماتریس   111706 جبر خطی عددی  3 

معادالت دیفرانسیل -یمبانی آنالیز ریاض  111708 معادات دیفرانسیل با مشتقات جزئی  3 

 111709 توپولوژی عمومی  3 آنالیز ریاضی 

آنالیز ریاضی   111712 توابع مختلط  3 

1احتمال 3 مبانی احتمال  111611 

واحد  30 هامجموع واحد    

 

 

 

 

 



رشته ریاضیات و کاربردها انتخابیجدول دروس   

نیازپیش   شماره درس  نام درس تعداد واحد  

سازیمبانی کامپیوتر و برنامه  سازی پیشرفته برنامه  3   111501 

 111717 ترکیبیات و کاربردها  3 مبانی ترکیبیات 

واحد  70گذراندن حداقل   111718 مباحثی در ریاضیات و کاربردها 3 

واحد  70گذراندن حداقل   111722 فلسفه علم ریاضی 2 

واحد  90گذراندن حداقل   111724 پروژه کارشناسی 3 

واحد  70گذراندن حداقل   111732 تاریخ ریاضی 2 

واحد  70گذراندن حداقل  ریاضی  زبان تخصصی  2   111733 

 111734 منطق ریاضی  3 مبانی ریاضی 

1احتمال -2ریاضی عمومی هانظریه بازی  3   111735 

های دینامیکی مبانی سیستم  3 مبانی آنالیز ریاضی   111737 

 112237 رمزنگاری  3 نظریۀ مقدماتی اعداد 

واحد  15 هامجموع واحد    

 
  دیگر دوتایی کند،  انتخاب را یکی  دانشجو اگر یعنی.  شود اخذ هم با باید واحد  ۶ جمعا ریاضی علم فلسفه و  ریاضی تاریخ  تخصصی،   زبان درس سه: تذکر

. نماید اخذ باید هم را  

 

 



رشته ریاضیات و کاربردها  ریاضی  کهاد جدول دروس  
نیازپیش  تعداد   

 واحد 

 شماره درس  نام درس

خطی ها و جبرمبانی ماتریس  خطی جبر 3   111710 

 111713 مبانی هندسه  3 مبانی ریاضی 

موضعی  هندسه دیفرانسیل 3 آنالیز ریاضی   111714 

ت دیفرانسیل با مشتقات جزئی معادال  -جبرخطی عددی   111715 حل عددی معادالت دیفرانسیل 3 

 111719 نظریه مقدماتی اعداد  3 مبانی ریاضی 

لمعادالت دیفرانسی-آنالیز ریاضی   111726 نظریه معادالت دیفرانسیل عادی  3 

 111727 مباحثی در جبر  3 نظریه حلقه و میدان

سازی خطی بهینه   سازی غیرخطیبهینه  3   111730 

 111731 نظریه گراف و کاربردها 3 مبانی ترکیبیات 

1احتمال 1 فرآیندهای تصادفی  3    

واحد  30 هامجموع واحد    

 
 
 
 
 
 



رشته ریاضیات و کاربردها  علوم کامپیوتر کهاد جدول دروس  

 
 یمسال اخذ ن  پیشنیاز  شماره درس  تعداد واحد  نوع درس  نام درس

 وم د سازیمبانی کامپیوتر و برنامه  111501 3 اختیاری سازی پیشرفته برنامه 

 هارمچ مبانی ترکیبیات  111503 3 اختیاری هاطراحی و تحلیل الگوریتم 

 ومس  سازی پیشرفته برنامه  111504 4 اختیاری هاها و الگوریتم ساختمان داده 

 هارمچ مدارهای منطقی  111505 4 اختیاری های کامپیوتری اصول سیستم 

 هارمچ مبانی ریاضی  111506 3 اختیاری مبانی نظریه محاسبه 

 شمش  هاها و الگوریتم ساختمان داده  111508 4 اختیاری های عاملاصول سیستم 

 نجمپ هاها و الگوریتم ساختمان داده  111523 3 اختیاری هاپایگاه داده 

 ومس  مبانی ترکیبیات  111553 3 اختیاری مدارهای منطقی 

 فتم ه جازه گروه ا 111510 3 اختیاری اصول مدیریت 

 واحد  30 هامجموع واحد 

 
 
 
 
 

 



رشته ریاضیات و کاربردها   آمار کهاد جدول دروس  
 

 نام درس نوع درس  تعداد واحد شماره درس  نیمسال اخذ  پیشنیاز 
1احتمال  روشهای آماری  اختیاری 3 111615 چهارم 

1احتمال  
 چهارم

 

111631 
3 

 اختیاری
2احتمال   

2احتمال  
 

 پنجم
111612 

 
3 

 اختیاری
 فرایندهای تصادفی 

2احتمال-مبانی ماتریس   
 ششم

 

111618 
3 

  اختیاری

1رگرسیون   

روشهای آماری -فرایندهای تصادفی  
 هفتم 

 

111620 

 
3 

 اختیاری
 1سری های زمانی  

2احتمال-روشهای آماری   روشهای ناپارامتری  اختیاری 3 111617 پنجم 

مبانی آنالیز ریاضی - فرایندهای تصادفی  حسابان تصادفی  مقدماتی  اختیاری 3 111665 ششم 

آماری روشهای   کنترل کیفیت آماری  اختیاری 3 111636 پنجم 

 آشنایی با نظریه اطالع  اختیاری 3 111662 هفتم  فرایندهای تصادفی 

2احتمال  آشنایی با نظریه قابلیت اعتماد اختیاری 3 111660 هشتم 

واحد  30 هامجموع واحد    
 

 


