
  

 به بعد ٩٥ها� سال تحصيلي  ورود�  آمار رشته کارشناسيچارت درسي مقطع 

  نيمسال اول

  عنوان درس همنياز  عنوان درس پيشنياز  نوع درس  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  عملي  نظر�

     پايه الزامي دارد ٣ آمار و احتمال مقدماتي  ۱

    پايه الزامي دارد ۴ ١رياضي عمومي   ۲

    پايه الزامي دارد ٣ رياضياتمباني   ۳

  جمعيت شناسيمباني   ۴

  يا

 مباني اقتصاد

 ندارد ٢

 پايه الزامي

 

  

     عمومي ندارد ٣ فارسي عمومي  ۵

      اختيار�  ندارد  ۲  مهارتها� زندگي دانشجويي  ۶

      ۱۷  جمع واحد ها

  نيمسال دوم

  همنيازعنوان درس   عنوان درس پيشنياز  نوع درس  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  عملي  نظر�

   ١رياضي عمومي  پايه الزامي دارد ٤ ٢رياضي عمومي   ۱

۲  
 تخصصي دارد ٤ ١احتمال 

و آمار و  ١رياضي عمومي 

 احتمال مقدماتي

  

    پايه الزامي ندارد ٣ کامپيوتر و برنامه نويسيمباني   ۳

    آمار و احتمال مقدماتي  تخصصي  ندارد  ٢  آشنايي با آمار رسمي  ۴

     عمومي    ١  ١تربيت بدني   ۵

    عمومي ندارد  ٣  زبان خارجي عمومي  ۶

     عمومي    ٢  اخالق اسالمي  ۷

      ۱۹  جمع واحد ها



  نيمسال سوم

  عنوان درس همنياز  عنوان درس پيشنياز  نوع درس  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  عملي  نظر�

۱  
 تخصصي دارد ٤ ٢ احتمال

و رياضي عمومي  ١احتمال

٢ 

  

   ١احتمال  تخصصي آزمايشگاه  ٣ ها� آمار�روش  ۲

   ٢رياضي عمومي  پايه الزامي ندارد ٣ معادالت ديفرانسيل  ۳

۴  
 تخصصي دارد ٤ ١آناليز رياضي 

مباني رياضيات و رياضي 

 ٢عمومي 

  

۵  
 اختيار� دارد ٣ برنامه ساز� پيشرفته

مباني کامپيوتر و برنامه 

 نويسي

  

    ۱بدني  تربيت  عمومي    ١  ۲تربيت بدني   ۶

      ۱۸  جمع واحدها

  

  نيمسال چهارم

  عنوان درس همنياز  عنوان درس پيشنياز  نوع درس  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  عملي  نظر�

   روش ها� آمار� تخصصي ندارد ٣ ١روش ها� نمونه گير�   ۱

۲  
  جبر خطي برا� آمار

  دارد  ٣

  تخصصي
مباني رياضيات و رياضي 

  ٢عمومي 

  

  روشها� آمار�  اختيار�  در آمار کاربرد� مباحثي

۳  
 تخصصي دارد ٣ ١آمار رياضي 

و روش ها�  ۲احتمال 

  آمار�

  

   ٢احتمال  تخصصي دارد ٤ ١ فرايندها� تصادفي  ۴

   روش ها� آمار� تخصصي  آزمايشگاه  ٣ روش ها� ناپارامتر�  ۵

     )معارف(عمومي  ندارد ٢ ١انديشه اسالمي   ۶

      ۱۸  جمع واحد ها



  سال پنجمنيم

  عنوان درس همنياز  عنوان درس پيشنياز  نوع درس  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  عملي  نظر�

   ١آمار رياضي  تخصصي دارد ٣ ٢آمار رياضي   ۱

    ١روش ها� نمونه گير�  تخصصي ندارد ٣ ٢روش ها� نمونه گير�   ۲

   ١آمار رياضي  وجبر خطي  تخصصي آزمايشگاه  ٣ ١رگرسيون   ۳

    ١گير�  و  نمونه ١احتمال   تخصصي ندارد  ٣  کنترل کيفيت آمار�  ۴

۵  

  تخصصي آزمايشگاه   ٣  ساز� ها� عدد� و شبيه روش

معادالت ديفرانسيل، مباني 

 و ، جبر خطي کامپيوتر

  ٢احتمال 

  

   ١انديشه اسالمي  عمومي  ندارد ٢ ٢انديشه اسالمي   ۶

      ۱۷  جمع واحد ها

  

  نيمسال ششم

  عنوان درس همنياز  عنوان درس پيشنياز  نوع درس  تعداد واحد  سعنوان در  رديف

  عملي  نظر�

   ١و رگرسيون  ٢آمار رياضي تخصصي آزمايشگاه  ٣ ١روش ها� چند متغيره پيوسته   ۱

    ١رگرسيون   تخصصي  آزمايشگاه   ٣  ٢رگرسيون   ۲

    ١رگرسيون   تخصصي  آزمايشگاه   ۳  ۱طرح آزمايش ها�   ۳

   ١آمار رياضي  اختيار� ندارد ٣ آشنايي با قابليت اعتماد  ۴

۵  
  تخصصي  ندارد  ٢  زبان تخصصي

 زبان خارجي عمومي و

   ١رگرسيون 

  

    )معارف(عمومي   ٢ انقالب اسالمي ايران  ۶

      ۱۶  جمع واحد ها



  نيمسال هفتم

  عنوان درس همنياز  عنوان درس پيشنياز  نوع درس  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  عملي  نظر�

۱  
 ۲طرح آزمايش ها� 

   ١طرح آزمايش ها�  تخصصي آزمايشگاه ٣

۲  
 تخصصي آزمايشگاه ٤ ١سر� ها� زماني 

و فرايندها�  ١آمار رياضي 

 ١تصادفي 

  

   ١چند متغيره پيوسته  تخصصي آزمايشگاه ٣ ٢روش ها� چند متغيره پيوسته   ۳

    ١و رگرسيون  ٢آمار رياضي  تخصصي  آزمايشگاه  ٤  ١روش ها� چند متغيره گسسته   ۴

    واحد  ٩٠حداقل   تخصصي  ندارد  ٢  پروژه  ۵

۶  
    ٢ تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

عمومي 

  )معارف(
  

  

      ۱۸  جمع واحد ها

  نيمسال هشتم

  عنوان درس همنياز  عنوان درس پيشنياز  نوع درس  تعداد واحد  عنوان درس  رديف

  عملي  نظر�

  عآشنايي با نظريه اطال  ۱

 اختيار�  ندارد  ٣

    ۱فرايندها� تصادفي 

  ۱جبر خطي و آناليز رياضي  ۱بهينه ساز� خطي

و  ۲روش ها� نمونه گير�  تخصصي ندارد ٢  روش تحقيق و مشاوره آمار�  ۲

  ۱طرح آزمايش ها� 

  

 ٣  آشنايي با نظريه تصميم  ۳

  اختيار�  ندارد

    ٢آمار رياضي 

  ١ سريها� زماني  ٤  ٢سريها� زماني 

۴  
  تخصصي  آزمايشگاه  ٣  محاسبات آمار� 

روش و  ١طرح آزمايش ها� 

  ها� عدد� و شبيه ساز�

  

      )معارف(عمومي     ٢  تفسير موضوعي قرآن  ۵

     )معارف(عمومي  ندارد  ٢ دانش خانواده و جمعيت  ۶

      اختيار�  ندارد  ٢  کارآفريني  ۷

      ۱۷  جمع واحد ها

 



 

 گزارش واحدها� دوره     

د واحدها� دروس عموميتعدا ۲۲  

 تعداد واحدها� عمومي اختيار� ۴

 تعداد واحدها� دروس پايه ۲۲

 تعداد واحدها� دروس تخصصي اجبار� ۷۸

 تعداد واحدها� دروس تخصصي اختيار� ۱۲

ها� پروژه تعداد واحد ۲  

 تعداد کل واحدها� دوره ۱۴۰

 

 

                                               دکترعالي برنامه ريز� وزارت علوم تحقيقات و فناور� است  و مورد تاييد اينجانب  شورا�  ٢٧/٠٤/١٣٩٥ ا   اين چارت بر اساس سرفصل مصوب

  .               باشد مدير گروه رياضي و آمار مي  سماعيل شيراز�ا       ا

  ١٨/١٠/١٣٩٨:  تاريخ

  امضاء

  

---- شورا� عالي برنامه ريز� وزارت علوم تحقيقات و فناور� است   و مورد تاييد اينجانب       ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ ين چارت بر اساس سرفصل مصوباا  

  .               باشد مي -------------------------- کارشناس آموزش دانشکده    --------------- 

  تاريخ

  امضاء

---- ريز� وزارت علوم تحقيقات و فناور� است   و مورد تاييد اينجانب      شورا� عالي برنامه  ٢٧/٠٤/١٣٩٥ اين چارت بر اساس سرفصل مصوب  

  .  مي باشد -------------------------- معاونت آموزشي دانشکده    --------------- 

  

  تاريخ

  امضا


