
 دماوند ارشاد دانشگاه
 

 ا

 علوم کامپیوترمهندسی و 
 علوم کامپیوتر

 97 تیرویرایش  رشته علوم کامپیوتر واحد 136 مجموع:
      نیمسال دوم        نیمسال اول 

 نیازدروس پیش عملی نظري واحد نوع نام درس کد درس  نیازدروس پیش عملی نظري واحد نوع نام درس کد درس
 1ریاضیات عمومی  3 3 پایه 2ریاضیات عمومی 114576     3 3 پایه 1ریاضیات عمومی 114574
 1ریاضیات عمومی  3 3 پایه 2فیزیک 114514     3 3 پایه سازيبانی کامپیوتر و برنامهم 114100
 سازيمبانی کامپیوتر و برنامه 1  1 پایه کارگاه کامپیوتر 114300  )1نیاز (ریاضیات عمومیهم  3 3 پایه 1فیزیک 114511
 1ریاضیات عمومی  3 3 اصلی مبانی علوم ریاضی 114700     3 3 عمومی بان خارجیز 432061
 )ریاضی علوم مبانینیاز (هم  3 3 اصلی مبانی ترکیبیات 114701   1  1 عمومی تربیت بدنی 920001
 سازيمبانی کامپیوتر و برنامه  3 3 اصلی سازي پیشرفتهبرنامه 114102    3 3 عمومی زبان فارسی 432068
   2 2 عمومی 2اندیشه اسالمی 431012     2 2 عمومی 1اندیشه اسالمی 431011

    18 جمع       18 جمع  
 
      نیمسال چهارم        نیمسال سوم 

 نیازدروس پیش عملی نظري واحد نوع نام درس کد درس  نیازدروس پیش عملی نظري واحد نوع نام درس کد درس
 1ریاضیات عمومی   3 3 اصلی مبانی احتمال 114706  1ریاضیات عمومی  3 3 پایه معادالت دیفرانسیل 114520
 ریاضی علوم مبانی  3 3 اصلی ها و جبر خطیمبانی ماتریس 114707  زبان خارجی  2 2 پایه بان تخصصیز 114107
 )سازي پیشرفته برنامهنیاز (هم  4 4 اصلی کامپیوتري هايسیستم اصول 114708  ریاضی علوم مبانی  3 3 اصلی هابانی منطق و نظریه مجموعهم 114703
 هاالگوریتم و هاداده ساختمان  3 3 اصلی  هاالگوریتم تحلیل و طراحی 114709  )سازي پیشرفته برنامهنیاز (هم  4 4 اصلی هاالگوریتم و هاداده اختمانس 114704
 2ریاضیات عمومی  3 3 پایه 3ریاضیات عمومی 114702  ترکیبیات مبانی  3 3 تخصصی دارهاي منطقیم 114705
  1  1 عمومی 1ورزش 920002    2 2 عمومی لسفه اخالقف 431023

    17 جمع       17 جمع  
               

 توضیحات:
 

 واحد زبان پیش دانشگاهی اخذ و بگذرانند. 4دانشجویانی که با تشخیص آموزش از حد نصاب علمی الزم براي اخذ درس زبان عمومی برخوردار نیستند، باید قبل از این درس  .1
  



 دماوند ارشاد دانشگاه
 

 
 97 تیرویرایش  رشته علوم کامپیوتر واحد 136 مجموع:

      نیمسال ششم        پنجم نیمسال 
 نیازدروس پیش عملی نظري واحد نوع نام درس کد درس  نیازدروس پیش عملی نظري واحد نوع نام درس کد درس
 2ریاضیات عمومی   3 3 اصلی مبانی آنالیز ریاضی  114711  ریاضی علوم مبانی  3 3 اصلی مبانی نظریه محاسبه 114712
 هاالگوریتم و هاداده ساختمان  4 4 اصلی عامل هايسیستم اصول 114716  هاالگوریتم و هاداده ساختمان  3 3 اصلی  هاداده پایگاه 114713
 مبانی نظریه محاسبه  3 3 اصلی  کامپایلر 114717  2ریاضیات عمومی   3 3 اصلی مبانی آنالیز عددي  114715
 عددي آنالیز مبانی  3 3 اصلی عددي خطی جبر 114720  ریاضی علوم مبانی  3 3 اصلی مبانی جبر 114725
 هاالگوریتم و هاداده ساختمان  3 3 تخصصی  افزارنرم طراحی اصول 114710  کامپیوتري هايسیستم اصول  3 3 تخصصی  1 پردازنده ریز 114714
   2 2 عمومی تفسیر موضوعی قرآن 431051    2 2 عمومی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 431041

    18 جمع       17 معج  
 
      نیمسال هشتم        نیمسال هفتم 

 نیازدروس پیش عملی نظري واحد نوع نام درس کد درس  نیازدروس پیش عملی نظري واحد نوع نام درس کد درس
 خطی جبر و هاماتریس مبانی  3 3 اصلی بهینه سازي خطی  114721  هاالگوریتم و هاداده ساختمان -مبانی احتمال 3 3 تخصصی  کامپیوتري سازي شبیه 114718
 واحد 100بعد از گذراندن   3 3 اصلی  کامپیوتر علوم در مباحثی 114726  هاالگوریتم و هاداده ساختمان  3 3 تخصصی  کامپیوتري گرافیک 114719
 مبانی ترکیبیات  3 3 تخصصی گذاري کد نظریه 114727  هاالگوریتم و هاداده ساختمان  3 3 تخصصی  سازي برنامه هايزبان 114722
 ها الگوریتم و هاداده ساختمان -مبانی احتمال 3 3 تخصصی  مصنوعی هوش 114728  واحد 100بعد از گذراندن  3  3 تخصصی  کامپیوتر علوم کارشناسی ژهپرو 114723
   2 2 عمومی دانش خانواده و جمعیت 440001  کامپیوتري هايسیستم اصول  3 3 تخصصی هاي کامپیوتريشبکه 114724
    14 جمع      2 2 عمومی آشنایی با قانون اساسی 431032

            17 جمع  
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