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 نیوسال اول

 ػنواى درس هونیاز ػنواى درس پیشنیاز نوع درس تؼداد واحد ػنواى درس ردیف

 ػولی نظری

 52 3 مبانی احتمال 1
مشترک  -الزامی

 تو()ىس
  Iنياز با رياضی عمومی ىم

  ندارد مشترک )پايو( -الزامی 33 ۴ 1رياضی عمومی  2

  ندارد مشترک )پايو( -الزامی 33 3 و برنامو سازی مبانی کامپيوتر 3

  ندارد مشترک )پايو( -الزامی ندارد ۴ مبانی اقتصاد 4

   عمومی ندارد 3 زباى خارجه 5

   عمومی  2 1اندیشه اسالهی  6

   11 جوغ واحد ها

 نیوسال دوم

 ػنواى درس هونیاز ػنواى درس پیشنیاز نوع درس تؼداد واحد ػنواى درس ردیف

 ػولی نظری

  1رياضی عمومی  مشترک )پايو( -الزامی 33 ۴ 5رياضی عمومی  1

 3 1احتمال  2
11 

 ساعت
 الزامی

رياضی مبانی احتمال و ىمزمان با 
 5عمومی 

 

 52 3 رياضی علوممبانی  3
مشترک  -الزامی

 )ىستو(
  1رياضی عمومی ىمنياز با 

  1رياضی عمومی  مشترک )پايو( -الزامی 52 3 معادالت ديفرانسيل 4

  ندارد مشترک )پايو( -الزامی ندارد 3 مبانی جامعو شناسی 5

   مشترک )پايو( -الزامی  3 جمعيت شناسیمبانی  6

1       
   11 جوغ واحد ها

 1 صفحه



 سومنیوسال 

 ػنواى درس هونیاز ػنواى درس پیشنیاز نوع درس تؼداد واحد ػنواى درس ردیف

 ػولی نظری

  1احتمال انتخابی 11 3 5 احتمال 1

  1احتمال  الزامی 11 3 ىای آماریروش 2

 52 3 جبر خطیىا و مبانی ماتريس 3
مشترک  -الزامی

 )ىستو(
 مبانی علوم رياضی

 

 52 3 اليز عددیمبانی آن 4
مشترک  -الزامی

 )ىستو(
 5رياضی عمومی

 

  ندارد  ندارد ۳ تاریخ تودى و فرهنگ اسالهی 5

   عمومی ندارد 2 اخالق اسالهی 6

   17 جوغ واحد ها

 

 چهارمنیوسال 

 ػنواى درس هونیاز ػنواى درس پیشنیاز نوع درس تؼداد واحد ػنواى درس ردیف

 ػولی نظری

  5احتمال  الزامی 11 3 ضی )برآورديابی(آمار ريا 1

  2احتمال  الزامی 11 3 1فرآيندىای تصادفی 2

  جبر خطیىا و مبانی ماتريس اختياری ندارد 3 بهينو سازی خطی 3

 52 3 مبانی آناليز رياضی 4
مشترک  -الزامی

 )ىستو(
  5رياضی عمومی

  مبانی آناليز عددی اختياری ندارد 3 آناليز عددی 5

   عمومی ندارد 2 2اندیشه اسالهی  6

7       
   17 جوغ واحد ها

 2صفحه 

 



 پنجننیوسال 

 ػنواى درس هونیاز ػنواى درس پیشنیاز نوع درس تؼداد واحد ػنواى درس ردیف

 ػولی نظری

  آمار رياضی )برآورديابی( الزامی 11 3 )آزمون فرض(آمار رياضی  1

  آمار رياضی الزامی 11 3 1گيری ىای نمونوروش 2

3 
 3 1رگرسيون 

33 
 ساعت

 الزامی
 و آمار رياضی )برآورديابی(

 ىا و جبر خطیمبانی ماتريس

 

  مبانی آناليز عددی اختياری ندارد 3 بهينو سازی غيرخطی 4

  آمار رياضی )برآورديابی( الزامی ۷۱ 3 ىای ناپارامتریروش 5

   ومیعم ندارد 2 اندیشه سیاسی اهام خوینی 6

   عمومی 1  1تربیت بدنی  7

  1 17 جوغ واحد ها

 

 ششننیوسال 

 ػنواى درس هونیاز ػنواى درس پیشنیاز نوع درس تؼداد واحد ػنواى درس ردیف

 ػولی نظری

  1فرآيندىای تصادفی الزامی 11 3 1ىای زمانیسری 1

  1رگرسيون  اختياری ندارد 3 ىای چند متغيره گسستوروش 2

  اجازه گروه اختياری ندارد ۳ زبان تخصصی 3

  1گيری ىای نمونوروش انتخابی ۷۱ 3 2گيری ىای نمونوروش 4

   عمومی ندارد 3 فارسی ػووهی 5

   عمومی ندارد 5 جوؼیت وتنظین خانواده 6

7       
   17 جوغ واحد ها

 3صفحه 



 

 هفتننیوسال 

 ػنواى درس هونیاز ى درس پیشنیازػنوا نوع درس تؼداد واحد ػنواى درس ردیف

 ػولی نظری

  1رگرسيون  الزامی 11 3 1ىای طرح آزمايش 1

  آمار رياضی انتخابی 11 3 1ىای چند متغيره پيوستو روش 2

يا آشنايی با نظريو قابليت  2رگرسيون  3
 اطمينان

  ۷رگرسيون  اختياری ندارد 3

  جازه گروها اختياری ندارد 3 نرم افزار رياضی 4

   عمومی 1  2تربیت بدنی  5

   عمومی ندارد 2 تفیسر هوضوػی قرآى 6

7       
  1 14 جوغ واحد ها

 هشتننیوسال 

 ػنواى درس هونیاز ػنواى درس پیشنیاز نوع درس تؼداد واحد ػنواى درس ردیف

 ػولی نظری

  5گيری ىای نمونوروش انتخابی 11 3 کنترل کيفيت آماری 1

  اجازه گروه انتخابی 33 3 محاسبات آماری 2

  1ىای چندمتغيره پيوستوروش اختياری ندارد 3 5ىای چندمتغيره پيوستو روش 3

  1ىای طرح آزمايش اختياری ندارد 3 2طرح آزمايش ىای  4

  اجازه گروه اختياری ندارد 3 پروژه کارشناسی 5

     5 انقالب اسالهی 6

7       
   17 د هاجوغ واح

 4صفحه 


