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عملينظريعملينظري
4پايهرياضي عمومي 1رياضي عمومي 42پايهنداردرياضي عمومي 1

3پايهرياضي عمومي 1معادالت ديفرانسيل3پايهنداردمباني كامپيوتر
3هسته(هم)رياضي عمومي 1مباني علوم رياضي3پايهنداردمباني  اقتصاد
3هسته(هم)رياضي عمومي 1مباني احتمال3پايهنداردفيزيك عمومي

3عمومينداردفارسي3عمومينداردزبان عمومي

2عمومي ندارديكي از دروس عمومي2عموميندارديكي از دروس عمومي

18018جمع18018جمع--

تعداد واحدنوع درسپيش نيازنام درس
برنامه ترم دوم

تعداد واحدنوع درسپيش نيازنام درس

ات: ض ت

برنانه ترم اول

عملينظريعملينظري
3هستهرياضي عمومي 2مباني آناليز عددي4پايهرياضي عمومي 2رياضي عمومي 3

3*مباني آناليز رياضيآناليز رياضي3هستهرياضي عمومي 2مباني آناليز رياضي

3*مباني ماتريس و جبر خطيبهينه سازي خطي3هسته مباني علوم رياضيمباني ماتريس و جبر خطي

3اختياري اجازه گروهزبان تخصصي3*مباني علوم رياضيمباني جبر
3انتخابيمباني جبرجبر3*مباني احتمالاحتمال 1

2عمومييكي از دروس عمومي2عمومي------يكي از دروس عمومي
1عمومي------تربيت بدني12عمومي------تربيت بدني1

17118جمع18119جمع

تعداد واحدنوع درستعداد واحدنوع درسپيش نيازنام درس پيش نيازنام درس
برنامه ترم چهارمبرنامه ترم سوم

توضيحات:

توضيحات:
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عملينظريعملينظري
3*يكي از دو درس مباني آناليز رياضيمباني سيستم هاي ديناميكي3يكي از دو درس * مباني آناليز رياضيمعادالت با مشتقات جزيي

3  معادالت ديفرانسيل- مباني آناليز نظريه معادالت ديفرانسيل3مباني احتمالروش هاي آماري
1مباني تركيبيات 3*مباني علوم رياضيتوپولوژي عمومي3*(هم)رياضي عمومي
3اختياريمباني آناليز عدديآناليز عددي3انتخابيمباني آناليز رياضيتوابع مختلط

3اختياريمباني آناليز عدديبهينه سازي غيرخطي3انتخابيمباني كامپيوتر و برنامه نويسيبرنامه سازي پيشرفته
3انتخابي مباني ماتريس- مباني جبرهندسه جبري مقدماتي3 اختياري مباني آناليز عددينرم افزارهاي رياضي
2عمومييكي از دروس عمومي2عمومييكي از دروس عمومي

17017جمع17017جمع

تعداد واحدتعداد واحدنوع درسپيش نيازنام درس
برنامه ترم ششمبرنامه ترم پنجم

نوع درسپيش نيازنام درس

عملينظريعملينظري
اختياري يكي از مباني علوم رياضيمباني هندسه3*مباني ماتريس و جبر خطيجبر خطي عددي

دو درس
3

3مباني علوم رياضيمباني منطق و نظريه مجموعه ها3اختياريپروژه

اختياري يكي از دو  مباني تركيبياتتركيبيات و كاربردهاي آن
درس

اختياري يكي از مباني آناليز رياضينظريه اندازه و كاربردها3
دو درس

3

2 1احتمال 3مباني علوم رياضينظريه مقدماتي اعداد3احتمال

اختياري يكي از دو مباني جبر و توپولوژي عموميتوپولوژي جبري مقدماتي
درس

اختياري يكي از مباني تركيبياتنظريه گراف و كاربردها3
دو درس

3

3احتمال 2فرآيندهاي تصادفي3 مباني علوم رياضيهندسه ديفرانسيل موضعي
اختياري يكي از مباني علوم رياضيجبر بول و علوم كامپيوتر3يك درس از ساير رشته ها

دو درس
3

هاي سيلو و نظريه گالوا2عمومييكي از دروس عمومي 3جبرقضيه
15015جمعيك درس از ساير رشته ها17017جمع

تعداد واحدنوع درسپيش نياز
برنامه ترم هفتم

نام درس

139جمع كل

تعداد واحدنوع درسپيش نيازنام درس
برنامه ترم هشتم


