
 باسمه تعالی

 "ریاضیات و کاربردها"مجموعه دروس دوره کارشناسی رشته 

 

 کل واحدهای گذرانده:                                                                                                   نام و نام خانوادگی دانشجو:

 معدل کل:                                                                                                                 شماره دانشجویی: 

  استاد راهنما:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/90/1400 روز رسانی:به  

 مشترک )پایه( -دروس الزامی - 1جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 - 4 1ریاضیات عمومی -1

 1یاضیات عمومی ر 4 2می ریاضیات عمو-2 

 2ریاضیات عمومی  4 3ریاضیات عمومی -3 

 2ریاضیات عمومی  3 معادالت دیفرانسیل-4 

 - 3 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه-5 

 - 3 1فیزیک -6 

  21 مجموع

 

 

 

 )هسته( مشترک -دروس الزامی -2جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 - 3 ریاضی علوم مبانی-1 

 مبانی علوم ریاضی 3 ها و جبر خطیمبانی ماتریس-2 

 3 مبانی آنالیز ریاضی-3 
  یاضیعلوم ر یمبان

 2عمومی ریاضیات 

 2ریاضیات عمومی   3 مبانی آنالیز عددی-4 

 1ریاضیات عمومی زمان: هم  3 احتمال مبانی-5 

  15 مجموع

 دروس الزامی -3جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس زیر شاخه

 ریاضی آنالیز مبانی 3 ریاضی آنالیز آنالیز

 جبر و ترکیبیات
 مبانی علوم ریاضیهمنیاز:       3 مبانی ترکیبیات

 مبانی علوم ریاضی 3 مبانی جبر

 سازیآنالیز عددی و بهینه
 سازی خطیبهینه

 3حداقل 
 در اختیار دانشجو

 ها و جبر خطیمبانی ماتریس

 جبر خطی عددی
 ها و جبر خطییسمبانی ماتر

 مبانی آنالیز عددی

 آمار و احتمال
 3حداقل  1احتمال 

 در اختیار دانشجو

 مبانی احتمال+
 2 یعموم اتیاضیر زمان:هم

 1احتمال  های آماریروش

 معادالت دیفرانسیل و
 های دینامیکیسیستم

 عادینظریه معادالت دیفرانسیل 

 3حداقل 
 در اختیار دانشجو

 سیلمعادالت دیفران
 یاضیر زیآنال 

با مشتقات  دیفرانسیل  معادالت
 جزئی

 معادالت دیفرانسیل
 آنالیز ریاضی

 مبانی آنالیز ریاضی های دینامیکیمبانی سیستم

 توپولوژی، هندسه و منطق

 توپولوژی عمومی

 3حداقل 
 در اختیار دانشجو

 مبانی آنالیز ریاضی

 مبانی علوم ریاضی مبانی هندسه

 مبانی علوم ریاضی هامنطق و نظریه مجموعهمبانی 

  30 مجموع

 واحدی هستند. 3های این جدول هر یک از دروس زیر شاخه 

  از این جدول الزامی است "هامبانی منطق و نظریه مجموعه"اخذ درس. 

 

 دروس  انتخابی  - 4جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 مبانی جبر 3 هاگروه نظریه-1 

 3 کاربردی جبر-2 
 مبانی+ خطی جبر و هاماتریس مبانی

 جبر

 مبانی علوم ریاضی 3 نظریه مقدماتی اعداد-3 

 مبانی آنالیز عددی 3 حل عددی معادالت دیفرانسیل-4 

 آنالیز ریاضی مبانی 3 توابع مختلط-5 

 3 هندسه جبری مقدماتی-6 
مبانی + ها و جبر خطیمبانی ماتریس

 جبر

 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه 3 سازی پیشرفتهبرنامه-7 

 آنالیز ریاضی 3 نظریه اندازه و کاربردها-8 

  15 مجموع

  از این جدول الزامی است "توابع مختلط"اخذ درس. 

  به عنوان دروس این جدول مجاز است 3اخذ هر یک از دروس اخذ نشده جدول. 



 

 

 مومیدروس ع - 7جدول 

 

 تعداد واحد نام درس زیر شاخه

 مبانی نظری اسالم

 1اندیشه اسالمی 

4 
 2اندیشه اسالمی 

 انسان در اسالم

 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

 اخالق اسالمی

 فلسفه اخالق

2 

 اخالق اسالمی

 اخالق خانواده

 آیین زندگی

 عرفان عملی اسالمی

 انقالب اسالمی

 ب اسالمی ایرانانقال

 آشنایی با قانون اساسی 2

 اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(

 تاریخ و تمدن اسالمی
 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

2 
 تاریخ امامت

 آشنایی با منابع اسالمی
 تفسیر موضوعی قرآن

2 
 تفسیر موضوعی نهج البالغه

 3 زبان فارسی -

 3 زبان انگلیسی -

 1 1تربیت بدنی  -

 1 1ورزش  -

 2 ش خانواده و جمعیتدان -

 22 مجموع

 واحدی هستند. 2های این جدول هر یک از دروس زیر شاخه  

 

 خارج از رشتهدروس  -6جدول   اختیاریدروس  - 5جدول

 نام درس
 تعداد

 واحد
 نام درس پیش نیاز

 تعداد

 واحد
  واحد تعداد نام درس  پیش نیاز

 3 نظریه کدگذاری -11 مبانی ترکیبیات 3 ترکیبیات و کاربردها -1
 یو جبرخط هاسیماتر یمبان

 مبانی جبر

 

 3 2فیزیک  -1

 2 دیریتاصول م -2

 2 مبانی اقتصاد -3 1احتمال  3 فرآیندهای تصادفی -12  اتیبیترک یمبان 3 نظریه گراف و کاربردها  -2

 مبانی آنالیز عددی 3 آنالیز عددی -13 مبانی علوم ریاضی 3 های فازیمجموعه -3
 2 کارآفرینی -4

 2 شناسیمبانی جامعه -5

 3 بهینه سازی غیرخطی -14 ---- 3 نرم افزارهای ریاضی -4
 بهینه سازی خطی
 مبانی آنالیز عددی

 2 مبانی حسابداری -6

 2 دفاع مقدس -7 زبان عمومی 2 زبان تخصصی -15 مبانی آنالیز ریاضی، مبانی جبر  3  مباحثی در ریاضیات -5

 3 نظریه حلقه ها و میدان ها -6
 مبانی جبر 

 ها و جبر خطیزمان: مبانی  ماتریسهم
 - 2 فلسفه علم  -16

 1 آزمایشگاه فیزیک -8

 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی -9

 3 نظریه مدول ها -7
 یو جبر خط هاسیماتر  یمبان
 ها دانیحلقه ها و م هینظر 

 2 ای تدریسالگوها و روش ه  -10 - 2 تاریخ ریاضیات -17

ا های آموزشی بدروس سایر گروه -10
 نیاز و موافقت گروه ریاضیرعایت پیش

 

 3 نظریه گالوا -8
 هانظریه گروه

 نظریه حلقه ها و میدان ها
 - 2 آموزش ریاضی -18

 3 آنالیز چند متغیره  -9
  3ریاضیات عمومی 

    آنالیز ریاضی

 آنالیز ریاضیمبانی  3 هندسه دیفرانسیل موضعی-10

  10یا  9                            مجموع                   25یا  24              مجموع                                                                                            

 به عنوان دروس این جدول مجاز است 4و  3های اخذ هر یک از دروس اخذ نشده جدول.     


