
 

 بسمه تعالی
 (3131ًگازغ چِازم: هِس ) به بعذ 9831ورودی  –التحصیلی دانشجویان علوم کامپیوتر فرم فارغ
 اظتاد هؽاّز: ؼوازٍ داًؽدْیی: ًام ّ ًام خاًْادگی: 

  تعداد ّاحد ًام دزض    تعداد ّاحد ًام دزض 
  — (، هسته و انتخابیدروس الزامی مشترک )پایه: 9جذول 

 واحذ 61دقیقا  –سرفصل  6و8و2جذول 
 واحذ  22–دروس عمومی : 8 جذول  

  1 فازظی عوْهی    4 3زیاضی عوْهی  
  1 شباى خازخی عوْهی    4 2زیاضی عوْهی  
  3 3تسبیت بدًی     4 1ی زیاضی عوْه 
  3 3ّزشغ     1 ظاشیهباًی کاهپیْتس ّ بسًاهَ 
  2 ّ خوعیت داًػ خاًْادٍ    1 هعادالت دیفساًعیل 
   1 هباًی التصاداصْل هدیسیت/ 

 
 2اًدیؽَ اظالهی -3اًدیؽَ اظالهی  :3زدیف

 ظالماحمْق اختواعی ّ ظیاظی دز -اًعاى دز اظالم
2  

  2   1 )هکاًیک، حسازت ّ الکتسیعیتَ(فیصیك 
  -اخالق اظالهی -فلعفَ اخالق :2زدیف     1 هباًی علْم زیاضی 

اظالم -عسفاى عولی  -آییي شًدگی  
 عسفاى عولی اظالم

2  

    1 ُا ّ خبسخطیهباًی هاتسیط 
اًدیؽَ  -آؼٌایی با لاًْى اظاظی -اظالهی ایساى اًمالب :1زدیف 

 ظیاظی اهام
2  

    1 هباًی آًالیص زیاضی 
تازیخ تحلیلی صدز  -تازیخ فسٌُگ ّ تودى اظالهی :4زدیف 

 تازیخ اهاهت -اظالم
2  

  2 تفعیسهْضْعی ًِح لبالغَ -تفعیسهْضْعی لسآى :5زدیف     1 آًالیص عددیهباًی  
       1 هباًی احتوال 
  جمع   1 هباًی خبس 

 واحذ 83±2 -سرفصل 1جذول – اختیاریدروس -4جذول    1 هباًی تسکیبیات 
  1 *ظاشی کاهپیْتسی ؼبیَ    1 ُاهباًی هٌطك ّ ًظسیۀ هدوْعَ 
  1 *هٌِدظی ایٌتسًت    1 هحاظبَهباًی ًظسیَ  
  1 *ذخیسٍ ّ باشیابی اطالعات    1 ظاشی پیؽسفتَبسًاهَ 
  1 *اصْل طساحی ًسم افصاز    4 ُا ُا ّ الگْزیتن ظاختواى دادٍ 
  1 ًظسیۀ گساف ّ کازبسدُا    4 ُای عاهل اصْل ظیعتن 
  1 *3احتوال     1 خبسخطی عددی 
  1 ُای کاهپیْتسی*ؼبکَ    4 کاهپیْتسیُای  اصْل ظیعتن 

  1 اصْل حعابدازی*     جمع
 واحذ91 حذاقل -سرفصل 1جذول  -دروس الزامی انتخابی )هسته(: 2جذول  

 واحذ
—91 

 واحذ 

   2 هباًی کازآفسیٌی  
  1 ُْغ هصٌْعی*    1 ُا طساحی ّ تحلیل الگْزیتن 
  1 افصازُای زیاضیًسم    1 آًالیص عددی 
       1 ُا پایگاٍ دادٍ 
       1 ًظسیَ هحاظبَ 
   .    1 3کاهپایلس  
 ّاحد اش دزّض اختیازی اخر ؼدٍ، باید اش دزّض ُعتَ یک یا دّ زؼتَ باؼد. 31حدالل    1 ظاشی خطیبِیٌَ 

زؼتَ داز خازج اش دزّض ظتازٍ ّاحد اش دزّض اختیازی اخر ؼدٍ، باید خازج اش زؼتَ باؼد. 6حدالل 
   1 هباحثی دز علْم کاهپیْتس  هحعْب هی گسدد.

  جمع    جمع
 جمع بنذی کل واحذها

 ًام ّ ًام خاًْادگی اظتاد هؽاّز:   واحذ(: 61دروس الزامی مشترک )پایه، هسته و انتخابی()
 

 اهضاء ّ تازیخ:

   ّاحد(:35)ُعتَ() دروس الزامی انتخابی
   :واحذ( 83±2دروس اختیاری )

   (:واحذ 22دروس عمومی )
   واحذ(: 984جمع واحذها)حذاقل 

 


