
 

 تٍ تؼذ 95 َای سال تحصیلی يريدی  آمار رضتٍ کارضىاسیچارت درسی مقطغ 

 نیمسال اول

 ػىًان درس َمىیاز ػىًان درس پیطىیاز وًع درس تؼذاد ياحذ ػىًان درس ردیف

 ػملی وظری

   پایو الزامی دارد 3 آمار و احتمال مقدماتی 1

   پایو الزامی دارد 4 1ریاضی عمومی  2

   پایو الزامی دارد 3 ریاضیاتمبانی  3

 جمعیت شناسیمبانی  4

 یا

 مبانی اقتصاد

 ندارد 2

 پایو الزامی

 

 

   عمومی ندارد 3 ی ػمًمیزتان خارج 5

   )معارف( عمومی وذارد 2 1اوذیطٍ اسالمی  6

   اختیاری وذارد 2 مُارتُای زوذگی داوطجًیی 7

   19 جمغ ياحذ َا

 نیمسال دوم

 ػىًان درس َمىیاز ػىًان درس پیطىیاز وًع درس تؼذاد ياحذ ػىًان درس ردیف

 ػملی وظری

  1ریاضی عمومی  پایو الزامی دارد 4 2ریاضی عمومی  1

 تخصصی دارد 4 1احتمال  2
و آمار و  1ریاضی عمومی 

 احتمال مقدماتی

 

   پایو الزامی ندارد 3 کامپیوتر و برنامو نویسیمبانی   3

   عمومی ندارد 3 فارسی عمومی 4

   عمومی )معارف( ندارد 2 2اندیشو اسالمی  5

   16 جمغ ياحذ َا



 سومنیمسال 

 ػىًان درس َمىیاز ػىًان درس پیطىیاز وًع درس تؼذاد ياحذ ػىًان درس ردیف

 ػملی وظری

  2و ریاضی عمومی  1احتمال تخصصی دارد 4 2 احتمال 1

2 

 3 ىای آماریروش

احتیاج بو 
مایشگاه آز 

آماری 
 دارد

 1احتمال  تخصصی

 

  2ریاضی عمومی  پایو الزامی ندارد 3 معادالت دیفرانسیل 3

 تخصصی دارد 4 1آنالیز ریاضی  4
ریاضیات و ریاضی عمومی مبانی 

2 

 

   عمومی )معارف( ندارد 2 اخالق اسالمی 6

   16 جمغ ياحذَا

 

 چهارمنیمسال 

 ػىًان درس َمىیاز ػىًان درس پیطىیاز رسوًع د تؼذاد ياحذ ػىًان درس ردیف

 ػملی وظری

  مبانی کامپیوتر و برنامو نویسی اختیاری دارد 3 سازی پیشرفتوبرنامو  1

 تخصصی دارد 3 جبر خطی برای آمار 2
مبانی ریاضیات و ریاضی عمومی 

2 
 

  و روش ىای آماری 2احتمال  تخصصی دارد 3 1آمار ریاضی  3

  2احتمال  تخصصی دارد 4 1 تصادفیفرایندىای  4

   عمومی )معارف(  2 انقالب اسالمی ایران 5

   عمومی  1 1تربیت بدنی  6

   16 جمغ ياحذ َا

 



 پنجمنیمسال 

 ػىًان درس َمىیاز ػىًان درس پیطىیاز وًع درس تؼذاد ياحذ ػىًان درس ردیف

 ػملی وظری

  1ضی آمار ریا تخصصی دارد 3 2آمار ریاضی  1

  روش ىای آماری تخصصی ندارد 3 1روش ىای نمونو گیری  2

3 

 3 1رگرسیون 

احتیاج بو 
آزمایشگاه 

آماری 
 دارد

 تخصصی
جبر خطی برای آمار و آمار 

 1ریاضی 

 

  1آمار ریاضی  اختیاری ندارد 3 آشنایی با قابلیت اعتماد 4

5 

 3 سازی ىای عددی و شبیو روش

 -دارد
احتیاج بو 
ه آزمایشگا
آماری 
 دارد

 تخصصی
معادالت دیفرانسیل، مبانی  

کامپیوتر و برنامو نویسی، جبر 
 2خطی برای آمار و احتمال 

 

   عمومی )معارف(  2 تاریخ فرىنگ و تمدن اسالمی 6

  1ترتیت تذوی  عمومی  1 2ترتیت تذوی  7

   18 جمغ ياحذ َا

 



 ششمنیمسال 

 ػىًان درس َمىیاز ن درس پیطىیازػىًا وًع درس تؼذاد ياحذ ػىًان درس ردیف

 ػملی وظری

  1روش ىای نمونو گیری  تخصصی ندارد 3 2روش ىای نمونو گیری  1

2 

 3 2رگرسیون 

احتیاج بو 
آزمایشگاه 

آماری 
 دارد

 1رگرسیون  تخصصی

 

3 

 3 1طرح آزمایش ىای 

احتیاج بو 
آزمایشگاه 

آماری 
 دارد

 1رگرسیون  تخصصی

 

4 

 3 روش ىای ناپارامتری

احتیاج بو 
آزمایشگاه 

آماری 
 دارد

 روش ىای آماری تخصصی

 

 ريش تحقیق ي مطايرٌ آماری 5

 تخصصی ندارد 2
ريش َای ومًوٍ 

ي طرح  2گیری 

 1آزمایص َای 

 

  1فرایىذَای تصادفی  اختیاری ندارد 3 آضىایی تا وظریٍ اطالع 6

   عمومی )معارف(  2 تفسیر مًضًػی قرآن 7

   19 جمغ ياحذ َا



 هفتمنیمسال 

 ػىًان درس َمىیاز ػىًان درس پیطىیاز وًع درس تؼذاد ياحذ ػىًان درس ردیف

 ػملی وظری

1 

 2طرح آزمایص َای 
3 

احتیاج بو 
آزمایشگاه 

آماری 
 دارد

 1طرح آزمایش ىای  تخصصی

 

2 

 4 1سری ىای زمانی 

احتیاج بو 
آزمایشگاه 

آماری 
 دارد

 تخصصی
و فرایندىای  1ر ریاضی آما

 1تصادفی 

 

3 

 3 1روش ىای چند متغیره پیوستو 

احتیاج بو 
آزمایشگاه 

آماری 
 دارد

 1و رگرسیون  2آمار ریاضی  تخصصی

 

 تخصصی ندارد 3 کنترل کیفیت آماری 4
ىای  و روش 1احتمال 

 1گیری  نمونو
 

 تخصصی ندارد 2 زبان تخصصی 5
زبان خارجی عمومی و رگرسیون 

1 
 

  واحد  09حداقل  تخصصی ندارد 2 پروژه 6

   17 جمغ ياحذ َا

 



 هشتمنیمسال 

 ػىًان درس َمىیاز ػىًان درس پیطىیاز وًع درس تؼذاد ياحذ ػىًان درس ردیف

 ػملی وظری

1 

 3 2روش ىای چند متغیره پیوستو 

احتیاج بو 
آزمایشگاه 

آماری 
 دارد

 1روش ىای چند متغیره پیوستو  تخصصی

 

2 

 4 1روش ىای چند متغیره گسستو 

احتیاج بو 
آزمایشگاه 

آماری 
 دارد

 1و رگرسیون  2آمار ریاضی  تخصصی

 

 آشنایی با نظریو تصمیم 3

 یا 

 (1بهینو سازی خطی )

 اختیاری ندارد 3

 2آمار ریاضی 

جبر خطی برای آمار و آنالیز )
 (1ریاضی 

 

4 

 3 محاسبات آماری 

-دارد
احتیاج بو 
آزمایشگاه 

آماری 
 دارد

 تخصصی
روش و  1طرح آزمایش ىای 

 ىای عددی و شبیو سازی

 

  آمار و احتمال مقدماتی تخصصی ندارد 2 آشنایی با آمار رسمی 5

   عمومی)معارف( ندارد 2 دانش خانواده و جمعیت 6

   اختیاری ندارد 2 کارآفرینی 7

   17 جمغ ياحذ َا
 



 

 گسارش ياحذَای ديرٌ     

 تؼذاد ياحذَای دريس ػمًمی 22

 تؼذاد ياحذَای ػمًمی اختیاری 4

َای دريس پایٍتؼذاد ياحذ 22  

 تؼذاد ياحذَای دريس تخصصی اجثاری 78

 تؼذاد ياحذَای دريس تخصصی اختیاری 12

َای پريشٌ تؼذاد ياحذ 2  

 تؼذاد کل ياحذَای ديرٌ 141

 

 

                      فزونیمحمد   ا   ایه چارت تر اساس سرفصل مصًب ضًرای ػالی تروامٍ ریسی يزارت ػلًم تحقیقات ي فىايری است  ي مًرد تاییذ ایىجاوة

              تاضذ.   میریاضی ي آمار ذیر گريٌ م  م

 تاریخ

 امضاء

 

-----------ایه چارت تر اساس سرفصل مصًب ضًرای ػالی تروامٍ ریسی يزارت ػلًم تحقیقات ي فىايری است   ي مًرد تاییذ ایىجاوة        

              تاضذ.   می --------------------------کارضىاس آمًزش داوطکذٌ    --------

 تاریخ

 امضاء

 

-----------ایه چارت تر اساس سرفصل مصًب ضًرای ػالی تروامٍ ریسی يزارت ػلًم تحقیقات ي فىايری است   ي مًرد تاییذ ایىجاوة        

 می تاضذ.   --------------------------مؼايوت آمًزضی داوطکذٌ    --------

 

 تاریخ

 امضا


