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 :مقدمه

علوم کامپیوتر  حوزه در پژوهش و آموزش در سابقه سال 20  نزدیک به امیرکبیر صنعتی دانشگاه علوم کامپیوتر گروه

 به استناد با و امیرکبیر صنعتی دانشگاه آموزش راهبردي برنامه تحقق در راستاي و ریاضیات کاربرد در کامپیوتر، 

نمود. در  علوم کامپیوتر کارشناسی برنامه به بازنگري اقدام "کارشناسی آموزشی هاي برنامه و ساختار اصالح" رویه

این رشته با ارائه درک مناسبی از تحلیل و تجزیه روشهاي حل مساله به کمک ابزارهاي کامپیوتري، زمینه هاي مرتبط 

 .بهینه سازي، بیوانفورماتیک، ارتباط ریاضیات و کامپیوتر را پوشش می دهدبا 

 
 

 اهداف برنامه آموزشی

 

 ت:اهداف کارشناسی رشته علوم کامپیوتر به شرح زیر اس

 بنیادین هايتوسعه پژوهش -1

 تقویت قدرت تجزیه و تحلیل -2

 پرورش خالقیت و نوآوري  -3

 و فناورانه ايرشتهمیان توسعه پژوهشهاي  -4

 بهره برداري از پیشرفتهاي علوم کامپیوتر جهت حل مسایل کاربردي -5

 

 

ر دانشجویان مبادرت این رشته در راستاي تقویت بنیه علمی دانشجویی کشور نسبت به ایجاد توانمندیهاي زیر د

 خواهد ورزید:

 توانایی حل مسایل -1

 توانایی مدلسازي مسایل -2

 توانایی طراحی الگوریتم هاي حل مساله -3

 توانایی کد نویسی و پیاده سازي -4

 توانایی فعالیت گروهی براي پیاده سازي نرم افزاري  -5

 صنعتی هايتوانایی برقراري تعامل با صنعت و پشتیبانی علمی در پروژه -6
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 آموزشی برنامه اهداف به التحصیالن فارغ هاي توانایی ارتباط

 توانمندیها  

  
حل 

 مسایل

مدلسازي 

 مسایل

طراحی 

الگوریتم 

هاي حل 

 مساله

کد نویسی و 

 پیاده سازي

توانایی فعالیت 

گروهی براي 

پیاده سازي 

 نرم افزاري 

برقراري تعامل با 

صنعت و پشتیبانی 

 هايعلمی در پروژه

 صنعتی

اهداف 

برنامه 

 آموزشی

 هايتوسعه پژوهش

 بنیادین
*  *    

تقویت قدرت تجزیه 

 و تحلیل
* * * *  * 

پرورش خالقیت و 

 نوآوري
* * * *  * 

هاي توسعه پژوهش

و  ايرشتهمیان 

 فناورانه

* *  * * * 

بهره برداري از 

پیشرفتهاي علوم 

کامپیوتر جهت حل 

 مسایل کاربردي

*  * * * * 
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 :دروس کلی ساختار

 136واحد عمومی بگذرانند با 22که )دانشجویانی واحد درسی است 134شامل  علوم کامپیوتر یکارشناس دورة برنامه

 د شد:نپس از گذراندن این تعداد واحد به شرح جدول ذیل فارغ التحصیل کارشناسی علوم کامپیوتر خواه ،واحد(

 

 کامپیوترعلوم  کارشناسی برنامه دروس کلی مجموعه

 

 دروس اختیاري علوم کامپیوتر یا کهاد دروس اساسی علوم کامپیوتر 

 عنوان تخصصی پایه عمومی

از  هاصورت بستههب صورت تعدادي درسبه

رشته هاي دیگر 

 دانشگاه
 آزاد در رشته

22 21 63 

  15 15 علوم کامپیوتر

   30 علوم کامپیوتر با کهاد

 15  15 یک بسته علوم کامپیوتر با
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 نگاشت اهداف و توانمندي ها و دروس دوره:

درس هاي ارائه شده در این دوره نگرش مناسبی به دانشجو می دهد که ارتباط بین ریاضی و کامپیوتر را درک کند. 

مناسبی  فهم این ارتباط کمک می کند که دانشجو بتواند  با تعبیر مناسب از درجه سختی مسائل واقعی ، روش هاي 

 را براي آن ها ارائه دهد.

 

 التحصیالن فارغ هاي توانایی به دروس ارتباط

 توانمندیها    

    
حل 

 مسایل

مدلسازي 

 مسایل

طراحی 

الگوریتم 

هاي حل 

 مساله

کد 

نویسی 

و پیاده 

 سازي

توانایی فعالیت 

گروهی براي 

پیاده سازي 

 نرم افزاري

برقراري تعامل با 

صنعت و پشتیبانی 

هاي در پروژهعلمی 

 صنعتی

یه
 پا

س
رو

د
 

         *  *  (1ریاضی عمومی )
         *   * (2ریاضی عمومی )

         *   * معادالت دیفرانسیل
  *   *   *     سازيمبانی کامپیوتر و برنامه

 *         * *  (1فیزیک عمومی )
 *         * *  مبانی اقتصاد

 *         * *  (2عمومی )فیزیک 
 *         * *  یابی اصول حسابداري و هزینه

 *  *       * *  اصول مدیریت
  *  *      *   نویسیروش تحقیق و گزارش

 *  *  *      *  (1کارگاه کامپیوتر )

د
ی

ص
ص

خ
س ت

رو
 

       *  *  *  مبانی علوم ریاضی

       *  *  *  ها و جبرخطیمبانی ماتریس

     *  *  *  *  مبانی ترکیبیات

     *  *  *  *  مبانی آنالیز عددي

 *       *  *  مبانی احتمال

     *  *    *  مبانی نظریه محاسبه

 *  *  *    *  *  سازي پیشرفتهبرنامه

 *  *  *  *  *  *  هاها و الگوریتمساختمان داده

   *  *  *  *  *  اصول سیستم هاي عامل

     *  *  *  *  جبرخطی عددي 

 *    *        اصول سیستمهاي کامپیوتري

مبانی منطق و نظریه 

         *  *  هامجموعه

 *    *  *  *  *  طراحی و تحلیل الگوریتمها
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 *      *  *  *  سازي خطی بهینه

       *    *  نظریه محاسبه

 *    *  *  *  *  هوش مصنوعی

 *  *  *      *  اصول طراحی نرم افزار

     *      *  کامپایلر

 *  *  *    *  *  پایگاه داده ها

 *  *  *        شبکه هاي کامپیوتري

         * مباحثی در علوم کامپیوتر

 *      *  *  *  سازي غیرخطیبهینه

       *  *  *  نظریه گراف و کاربردها

     *  *  *  *  آنالیز عددي

ي
ار

تی
اخ

س 
رو

د
 

     *  *  *  *  طراحی هندسی کامپیوتري

 *    *  *  *  *  شبیه سازي کامپیوتري

 *      *  *  *  داده کاويمقدمه اي بر 

 *  *        *  پروژه

 *  *        *  1کارآموزي 

 *  *        *  2کارآموزي 

کامپیوتر در کاربرد 

 *  *  *    *  *  سیستمهاي تجاري

و آنالیز  اتیسازي ترکیبیبهینه

 *    *  *  *  *  هاشبکه

           *  مبانی آنالیز ریاضی

           *  مبانی جبر

 *          *  نظریة کدگذاري

   *  *  *      زبانهاي برنامه سازي

 *  *  *  *    *  گرافیک کامپیوتر

           *  منطق

سیستمهاي اطالعاتی 

 *  *  *    *  *  مدیریت

         *  *  ریاضیات مهندسی

         *  *  1احتمال 

زیست شناسی سلولی و 

 *  *      *    مولکولی

       *  *  *  هامباحثی در الگوریتم

 *  *    *    *  مبانی بیوانفورماتیک

 *  *          کارآفرینیمبانی 



 

 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 عنوان و مشخصات کلی دروس عمومی -(1جدول )
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 پایه دروس کلی عنوان و مشخصات -(2)جدول 

 عنوان درس ردیف

 نوع واحد تعداد واحد
  

 تعداد ساعات

 پیش نیاز 

 عملی نظري  
 -نظري 

 عملی
 عملی نظري

     X     48 3 (1ریاضی عمومی ) 1

 (1ریاضی عمومی )   X     48 3 (2ریاضی عمومی ) 2

 (2با ریاضی عمومی )نیاز هم   X     48 3 معادالت دیفرانسیل 3

     X     48 3 سازيمبانی کامپیوتر و برنامه 4

     X     48 3 (1فیزیک عمومی ) 5

     X     48 3 مبانی اقتصاد * 6

 (1فیزیک عمومی )   X     48 3 ( *2فیزیک عمومی ) 7

     X     48 3 یابی *اصول حسابداري و هزینه 8

     X     48 3 اصول مدیریت* 9

 واحد 60گذراندن    X     32 2 نویسیروش تحقیق و گزارش 10

   X     32   1 (1کارگاه کامپیوتر ) 11

 واحد از جدول دروس پایه باید اخذ شود. 21. جمعا است يستاره دار اجبارپایه دروس  انیدرس از م کی
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  تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(3جدول )

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز
 عملی نظري

 -نظري 

 عملی
 عملی نظري

 (1ریاضی عمومی )   X    48 3 مبانی علوم ریاضی 1

 مبانی علوم ریاضی   X    48 3 ها و جبرخطیمبانی ماتریس 2

 نیاز با مبانی علوم ریاضیهم   X    48 3 مبانی ترکیبیات 3

 (2ریاضی عمومی )   X    48 3 عددي مبانی آنالیز 4

 (1ریاضی عمومی )   X    48 3 مبانی احتمال 5

 مبانی علوم ریاضی   X    48 3 مبانی نظریه محاسبه 6

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازي X 48 32   1+3 سازي پیشرفتهبرنامه 7

 پیشرفتهسازي برنامه   X    64 4 هاها و الگوریتمساختمان داده 8

 هاها و الگوریتمساختمان داده   X    64 4 اصول سیستم هاي عامل 9

 ها و جبرخطیمبانی ماتریس   X    48 3 جبرخطی عددي  10

 برنامه سازي پیشرفته   X    64 4 اصول سیستمهاي کامپیوتري 11

 مبانی علوم ریاضی   X    48 3 هامبانی منطق و نظریه مجموعه 12

 هاها و الگوریتمساختمان داده   X    48 3 طراحی و تحلیل الگوریتمها 13

 ها و جبرخطیمبانی ماتریس    X    48 3 سازي خطیبهینه 14

 مبانی نظریه محاسبه    X    48 3 نظریه محاسبه 15

 ها، مبانی احتمالها و الگوریتمساختمان داده X 48 32   1+3 هوش مصنوعی 16

 هاها و الگوریتمساختمان داده X 48 32   1+3 طراحی نرم افزاراصول  17

 مبانی نظریه محاسبه   X    48 3 کامپایلر* 18
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 هاها و الگوریتمساختمان داده X 48 32   1+3 پایگاه داده ها* 19

 اصول سیستمهاي کامپیوتري   X    48 3 شبکه هاي کامپیوتري* 20

 -   X    48 3 کامپیوتر*مباحثی در علوم  21

 بهینه سازي خطی   X    48 3 سازي غیرخطی*بهینه 22

 مبانی ترکیبیات   X    48 3 نظریه گراف و کاربردها* 23

 مبانی آنالیز عددي   X    48 3 آنالیز عددي* 24

 باید اخذ شود.واحد از جدول دروس تخصصی  63. جمعا است يستاره دار اجبارتخصصی دروس  انیدرس از م دو
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 اختیاريعنوان و مشخصات کلی دروس  -(4جدول )

 تعداد واحد عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز
 عملی نظري عملی -نظري  عملی نظري

 هاها و الگوریتمساختمان داده   X    48 3 طراحی هندسی کامپیوتري 1

 مبانی احتمال   X    48 3 شبیه سازي کامپیوتري 2

     X    48 3 مقدمه اي بر داده کاوي 3

 واحد 90روش تحقیق و گزارش نویسی و گذراندن       X   3 پروژه 4

 واحد 90روش تحقیق و گزارش نویسی و گذراندن       X   2 1کارآموزي  5

 واحد 90و گذراندن  1کارآموزي       X   2 2کارآموزي  6

 برنامه سازي پیشرفته   X    48 3 سیستمهاي تجاري کاربرد کامپیوتر در 7

 بهینه سازي خطی   X    48 3 هاسازي ترکیبیاتی و آنالیز شبکهبهینه 8

 2ریاضی عمومی    X    48 3 مبانی آنالیز ریاضی 9

 مبانی علوم ریاضی   X    48 3 مبانی جبر 10

 ماتریس ها و جبرخطیمبانی جبر یا مبانی    X    48 3 نظریة کدگذاري 11

 هاها و الگوریتمساختمان داده   X    48 3 زبانهاي برنامه سازي 12

 هاها و الگوریتمساختمان داده   X    48 3 گرافیک کامپیوتر 13

 هامبانی ترکیبیات، مبانی منطق و نظریه مجموعه   X    48 3 منطق 14

 اصول مدیریت   X    48 3 سیستمهاي اطالعاتی مدیریت 15

 2ریاضی عمومی    X    48 3 ریاضیات مهندسی 16

 مبانی احتمال   X    48 3 1احتمال  17

     X    32 2 زیست شناسی سلولی و مولکولی 18
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 هاطراحی و تحلیل الگوریتم   X    48 3 هامباحثی در الگوریتم 19

 و مولکولی  سلولیزیست شناسی  X 48 32   1+3 مبانی بیوانفورماتیک 20

     X    32 2 مبانی کارآفرینی 21

دروس تحصیالت تکمیلی )حداکثر دو -2،  درسهاي اخذ نشده از دروس پایه یا تخصصی-1می تواند شامل  فوقواحد از دروس اختیاري باید اخذ شود که عالوه بر دروس جدول  30جمعا 

 .واحدي(( باشد 15دروس از سایر دانشکده ها )بسته هاي -3، درس(

 

 

 

 

 

 



 

  

 فصل سوم

 های دروسویژگی
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 دروس پایه
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 عنوان درس به

ریاضی  فارسی :

 1عمومی 

 

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 ندارد

 

 عملی

 نظري * پایه  *

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Calculus (I) 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 حقیقی، دنباله ها و سري ها و خصوصیات آنها و مقدمه اي بر اعداد مختلط توابعآشنایی با  اهداف کلی درس:

 دانشجو باید بتواند از مفاهیم حد، مشتق، انتگرال و سریها براي حل مسایل کاربردي استفاده نماید. اهداف رفتاري :

 سرفصل یا رئوس مطالب :

 ردیف  موضوع شامل 

 حد، پیوستگی با تأکید بر قضیه فشار، قضیه مقدار اکسترمم ، قضیه مقدار میانی    

 )خالصه( 

1 

اکسترمم هاي  -تغییرات وابسته به یکدیگر -قضیه مقدارمیانگین  -با تأکید بر قضیه رول 

مدلسازي برخی از مسایل و حل  -قضیه هوپیتال   –حل مسائل مقدار میانگین  -مطلق 

 تقریب خطی-آنها

 2 مشتق و کاربرد مشتق

قضیه اساسی حساب   -قضیه مقدار میانگین براي انتگرال   -تعریف انتگرال معین

 دیفرانسیل و انتگرال  

 3 گیريانتگرال

 و لگاریتمی و خواص آنها   تعریف توابع نمایی  

 توابع مثلثاتی هذلولوي و معکوس آنها 

توابع نمایی و لگاریتمی 

 و توابع هذلولوي

4 
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روش   -روش تغییر متغیرهاي مثلثاتی  -روش جزء به جزء  -روش هاي تغییر متغیر

آزمون مقایسه و مقایسه حدي براي  –انتگرال هاي ناسره و همگرایی آنها -تجزیه کسرها

 همگرایی انتگرال هاي ناسره 

 هايروش

انتگرالگیري و اتگرال  

 هاي ناسره

5 

مساحت رویه و رویه   -طول قوس -حجم اجسام دوار -محاسبه حجم با استفاده از برش

 گشتاور و مرکز جرم-جرم و چگالی -هاي دوار

 6 کاربردهاي انتگرال

آزمون هاي  -سري ها و همگرایی آنها -دنباله هاي بازگشتی -تعریف دنباله و همگرایی

 آزمون سري هاي متناوب  -همگرایی مطلق و مشروط  -همگرایی

هاي دنباله ها و سري

 عددي

7 

 -مشتق گیري و انتگرال گیري از سري توانی -شعاع و بازه همگرایی -تعریف سري توانی

قضیه آبل در مورد   -کاربردهاي سري تیلور و مک لورن  -لورنسري هاي تیلور و مک 

 سري هاي توانی

 8 سري هاي توانی

رسم  -ام  nاعمال جبري و ریشه  -فرم قطبی و فرمول دموآور  -معرفی اعداد مختلط 

 اثبات برخی از روابط مثلثاتی با کمک اعداد مختلط-ناحیه ها 

 9 اعداد مختلط

 :روش ارزیابی 

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* مستمر ارزشیابی

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

Robert Adams, Christopher Essex, Calculus: A Complete Course, (7th Edition), Pearson 
Education Canada, 2009. 

 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

ریاضی  فارسی :

 2عمومی 

 

 

 

 

 :تعداد واحد 

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 1ریاضی عمومی 

 

 

 عملی

 نظري * پایه  *

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Calculus (II) 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 آشنایی با محاسبات توابع چند متغیره  اهداف کلی درس:

دانشجو باید بتواند با توابع چند متغیره کار کند و از مفاهیم حد، مشتق، انتگرال توابع چند متغیره براي حل  اهداف رفتاري :

 مسایل کاربردي استفاده نماید.

 مطالب : سرفصل یا رئوس

 شامل موضوع ردیف

یاد آوري  1

هندسه تحلیلی 

 در فضاي 

 سه بعدي

و  ℝ2مفهوم پایه در  -خط و صفحه  - 3×3و  2×2ماتریس هاي   -خارجی و ضرب هاي داخلی 

ℝ3  - معرفی مختصات قطبی 

 

2 

 

 

 

هندسه 

 دیفرانسیل

پارامتري کردن خم برحسب طول قوس  –طول قوس  –پارامتري کردن خم ها  -خم هاي هموار 

فرمولهاي  –انحناء و تاب  -خم هاي مسطح  –توابع برداري و حساب دیفرانسیل و انتگرال آنها  –

 و پارامتري کردن تالقی آن ها 2رویه هاي درجه  -tفرمولهاي انحناء و تاب بر حسب  –فرنه 

توابع چند  3

 متغیري

 معرفی مختصات کروي و استوانه اي  –حدو پیوستگی  -مجموع هاي تراز –رویه ها 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

4 

 

 

 مشتق

مشتقات پاره اي از  –میدان گرادیان  –محاسبه مشتق  –مشتق  –مشتق سویی  –مشتق پاره اي 

آزمونهاي مشتق اول و  –هسیان  n×nماتریس  -نقاط بحرانی  –قاعده زنجیره اي  –مرتبه باالتر 

 –قضیه الگرانژ  –بهینه سازي  –قضیه تابع معکوس  –قضیه تابع ضمنی  –توابع ضمنی  –دوم 

 حل مثالهاي کاربردي از قضیه الگرانژ با بیش از یک شرط

انتگرال چند  5

 گانه

 تعویض متغیر در انتگرال چندگانه در حالت کلی –قضیه فوبینی  –محاسبه انتگرال چند گانه 

انتگرال روي خم  6

 وسطح

 انتگرال روي سطح –انتگرال روي خم  –رویه هاي هموار 

 استوکس و دیورژانس ،قضایاي گرین –دیورژانس  –کرل  –گرادیان  آنالیز برداري 7

 

 

8 

 

 

 جبر خطی

 

معرفی فضاي برداري و مثال هاي معروف آن ) فضاي چند جمله اي ها ، فضاي توابع پیوسته ، 

 تعریف زیر فضاي خطی -تعریف استقالل خطی بردارها  -فضاي توابع چند بار مشتق پذیر 

 :روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 :فهرست منابع

Robert Adams, Christopher Essex, Calculus: A Complete Course, (7th Edition), Pearson 
Education Canada, 2009. 

 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

 فارسی:

معادالت 

 دیفرانسیل

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 1عمومی ریاضی 

 

 

 عملی

 نظري * پایه  *

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Differential 

Equations 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 هاي حل آنآشنایی با برخی معادالت دیفرانسیل معمولی و روش: اهداف کلی درس

شوند. دانشجویان باید بتوانند این معادالت را بشناسند و با قوانین طبیعت بر حسب معادالت دیفرانسیل بیان می: اهداف رفتاري

 روش هاي مختلف آنها را تجزیه و تحلیل نمایند.

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 ردیف موضوع شرح

از نظر معمولی، جزیی،  هابندي آنتعریف معادله دیفرانسیل و دسته

قضیه -هاي معادله دیفرانسیل بندي جوابدسته -خطی و غیر خطی

   مسایل مقدار اولیهجواب وجود و یکتایی 

 1 مفاهیم و تعاریف اولیه

 

 جداپذیر )تفکیک پذیر(معادالت  تعریف معادله همگن  -تعریف تابع همگن -تعریف معادالت جداپذیر

 معادالت همگن

2 

تعریف عامل  -تعریف معادله کامل و بررسی شرایط کامل بودن

 ساز در چندحالت خاص یافتن عامل انتگرال -سازانتگرال

 معادالت کامل

 ساز عامل انتگرال

3 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

ساز براي این  یافتن عامل انتگرال -تعریف معادله خطی مرتبه اول

 yعنوان تابعی از به xمعادالت خطی نسبت به  -معادالت

 4 معادالت خطی مرتبه اول

 5 معادالت غیرخطی مهم مرتبه اول الگرانژ -کلرو - یریکات -برنولی 

   yو x، فاقد  y، فاقد  xحل معادالت فاقد 

xحل  = f(y, y′)   وy = f(x, y′) 

 

 حاالت خاص در حل معادالت مرتبه اول

 

6 

تعریف  -هااستقالل و وابستگی خطی جواب -nتعریف معادله مرتبه 

 رونسکین و ارتباط آن با استقالل خطی

 7  معادالت مرتبه دوم و باالتر

روش کاهش  -هاي معادله مشخصهبررسی حاالت مختلف در ریشه

 مرتبه

حل معادالت مرتبه دوم با ضرایب ثابت و 

 متغیر 

8 

 و باالتر خطی حل معادالت مرتبه دوم روش تغییر پارامتر -روش ضرایب نامعین

 ناهمگن 

9 

 اویلر به کمک تغییر متغیر -حل معادله کوشی

 

اویلر و بررسی چند حالت -حل معادله کوشی

 خاص در حل معادالت مرتبه دوم و باالتر

10 

یافتن جواب معادله دیفرانسیل  -نقاط عادي و منفرد )تکین(معرفی 

 هاي توانیخطی مرتبه دوم با ضرایب متغیر به کمک سري

 11 ها حل معادالت دیفرانسیل به کمک سري

 

 12  معادله لژاندر هاي لژاندرايبررسی خواص چندجمله -حل معادله لژاندر

معادله دیفرانسیل بسط جواب  -تعریف نقاط منفرد منظم و نامنظم

 حول نقاط منفرد منظم و بررسی حاالت مختلف معادله شاخصی

 13 سري فروبنیوس 

بررسی  -حل معادله بسل -تعریف تابع گاما و بررسی خواص آن

 خواص توابع بسل نوع اول

 14  معادله بسل

قضایاي  -تبدیل الپالس مشتق و انتگرال -تعریف تبدیل الپالس

مشتق و انتگرال از  -تبدیل الپالس پیچش-اي واحدپلهانتقال و تابع 

 کاربرد تبدیل الپالس در حل معادالت دیفرانسیل -تبدیل الپالس

 15 تبدیل الپالس و کاربردهاي آن

حل دستگاه به کمک مقادیر  -حل دستگاه به کمک تبدیل الپالس

 حل دستگاه به کمک روش حذفی و اپراتور-ویژه و بردارهاي ویژه

 16 ه خطی از معادالت دیفرانسیل دستگا

 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 :روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 

 :فهرست منابع

William E. Boyce, Richard C. DiPrima, Elementary Differential Equations, 10th 
Edition, WILEY, 2012. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

مبانی  فارسی:

کامپیوتر و برنامه 

 سازي

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 ندارد

 

 

 عملی

 *نظري پایه  *

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Introduction 

to Computer 

& 

Programming 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

  C: آشنایی با الگوریتمها و پیاده سازي آنها در یک زبان پیشرفته مانند  اهداف کلی درس

 : دانشجو باید بتواند به راحتی از اصول و ساختارهاي برنامه نویسی به صورت عملی استفاده کند. اهداف رفتاري

 سرفصل یا رئوس مطالب:

 توسط استاد درس براي دانشجویان تدریس می گردد: cمطالب زیر به صورت عملی با یک زبان برنامه نویسی مانند 

  Cزبان هاي ساخت یافته از جمله و   زار(، اینترنتآشنایی اولیه با کامپیوتر، )سخت افزار و نرم اف

 مقدمه اي بر الگوریتم 

 متغیرها 

 ورودي خروجی 

 (if، else ،switch)  ساختارهاي کنترل

 (while ،for ،do-whileساختارهاي تکرار )حلقه هاي 

 دامنه متغیرها )محلی، سراسري، استاتیک(



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 تابع هاي معمولی و تابع هاي بازگشتی

 ها و به کارگیري آن به همراه تابعآرایه 

 اشاره گرها و ارتباط آنها با رشته ها و آرایه ها

 strlen، توابع رشته اي مانند c,%s%، توابع نمایش با  getchar ،getche  ، puts  ،gets توابعکاراکترها و رشته ها )

،strcmp ،strcat ،strcpy  توابع کاراکتري مانند ،toupper ،tolower ،isupper ،islower   به قسمی که دانشجویان

 بتوانند  توابعی بنویسند که معادل با توابع مذکور عمل کنند(

 فایل ها و پردازش روي فایل و انجام تمرینهایی مانند جستجو در فایل یا مرتب سازي محتویات فایل

 ساختارها و نحوه استفاده از ساختارها و توابع و فایل

 :روش ارزیابی

 *پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 *عملکردي

 

 :فهرست منابع

Deitel, Paul, and Harvey Deitel., C How to Program, 8th Edition, Prentice Hall, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

  فارسی :

فیزیک 

 1عمومی 

 

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

- 

 

 

 عملی

 نظري * پایه  *

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Physics (I) 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 : آشنایی با اصول فیزیک مکانیکاهداف کلی درس

 : دانشجو باید بتواند مسایل فیزیک مکانیک را درک و از آن درک در حل مسایل مختلف استفاده نماید. اهداف رفتاري

 سرفصل یا رئوس مطالب:

 اندازه گیري 

 حرکت در یک بعد                                                          

 حرکت در صفحه                                                                       

 دینامیک ذره 

 کار و انرژي 

 سیستم ذرات 

 )برخورد )منهاي جرم متغیر 

 سینماتیک دورانی 

 دینامیک دورانی 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 تعادل 

  قوانین کپلر(گرانش )تا اول 

 )نوسان )تا اول نوسانات میرآیی 

 :روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 :فهرست منابع

 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Fundamentals of Physics 
Extended, 10th Edition,2 2013. 

 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

  فارسی :

 مبانی اقتصاد

 

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 ندارد

 

 

 عملی

 نظري * پایه  *

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 : انگلیسی

Basics of 
Economics 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

: این درس با اصول اساسی اقتصادي سروکار دارد و به ما کمک می کند روند تصمیم گیري توسط افراد و  اهداف کلی درس

جوامع را درک کنیم. در این درس ، فعالیتهاي اساسی اقتصادي تولید ، توزیع ، مبادله و مصرف در سطح خرد و کالن مورد تجزیه 

 و تحلیل قرار می گیرد.

 بتواند با نظریه هاي اقتصادي و کاربرد آن در زندگی آشنا شود. : دانشجو باید اهداف رفتاري

 : سرفصل یا رئوس مطالب

 اقتصاد: مبانی و مدل ها 

 معامالت ، مزیت مقایسه اي و سیستم بازار 

 قیمت ها از کجا می آیند: تعادل تقاضا و عرضه 

 بهره وري اقتصادي ، تعیین قیمت و مالیات ها 

  خدمات عمومیسیاست هاي زیست محیطی و 

 انعطاف پذیري: پاسخگویی تقاضا 

 شرکت ها ، بازار سهام و حاکمیت شرکتی 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 انتخاب مصرف کننده و اقتصاد رفتاري 

 فناوري ، تولید و هزینه ها 

 شرکت ها در بازارهاي کاماًل رقابتی 

 مدل رقابتی در یک فضاي واقع بینانه 

 سیاست انحصاري و ضد انحصاري 

 :روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* تمرارزشیابی مس

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 O'Sullivan, A., Sheffrin, S., & Perez, S., Survey of Economics: Principles, 
Applications, and Tools, 8th Edition, Boston: Pearson, 2019. 

 Krugman, P., Wells, R., & Graddy, K., Essentials of Economics, 4th Edition,New 
York: Worth Publishers, 2016. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

اصول   فارسی :

حسابداري و 

 هزینه یابی

 

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 ندارد

 

 

 عملی

 نظري * پایه  *

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Accounting & 
Cost 

Accounting 
Principles 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

حسابداري ، معادالت حسابداري و مولفه هاي آن ، اسناد حسابداري ، قیمت گذاري : آشنایی با تعریف و مفاهیم اهداف کلی درس

 و دفترها ، حقوق و دستمزد ، فرآیندهاي بانکی ، حسابداري موسسات بازرگانی.

 : دانشجو باید بتواند با رویه هاي حسابداري در صنایع و خدمات آشنا شود. اهداف رفتاري

 : سرفصل یا رئوس مطالب

  کلی از حسابداريیک نماي 

 ، تعریف حسابداري 

 انواع حسابداري 

 کالسهاي حساب ، گروه هاي حساب ، معادالت حسابداري پایه ؛ معامالت، فروش ، خرید ، پرداخت 

 نگهداري بدهی و اعتبار 

  مالیات حسابداري هزینه؛ انتقال سوابق حسابداري هزینه به حسابداري مالی با استفاده از حساب هاي انتقال: حسابداري

 بر ارزش افزوده



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

  ،تهیه لیست حقوق و دستمزد )پرداخت ناخالص و کسر( ، تهیه گزارش از حقوق و دستمزد. حسابداري دارایی هاي جاري

 پول نقد و معادل نقدي آن )به ارز داخلی و خارجی( در مطالبات تجاري؛ رویه هاي پایان دوره

 ترازنامه ، صورت سود و زیان -رودي ها. تهیه صورتهاي مالیبستن حساب هاي موقت ، مانده دادرسی ، بسته شدن و 

 :روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Leiwy, D. and R. Perks Accounting: understanding and practice. 4th Edition, 
Maidenhead: McGraw-Hill, 2013. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

اصول   فارسی :

 مدیریت
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 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 ندارد

 

 

 عملی

 نظري * پایه  *

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Principles of 
Management 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

و آشنائی با مبانی و اصول مدیریت: تعریف و روش هاي برنامه ریزي، هدف و مبانی سازماندهی و کنترل : اهداف کلی درس

 ارتباطات سازمانی

 : ایجاد توانمندي مدیریت در دانشجویان. اهداف رفتاري

 : سرفصل یا رئوس مطالب

  رئوس مطالب:

 براي شناخت یک سازمان.      Morganمعنی مدیریت، ضرورت مدیریت ، نظریه هاي سازماندهی ومدیریت، استعاره هاي  .1

ومراحل برنامه ریزي، برنامه ریزي استراتژیک، برنامه ریزي عملیاتی، برنامه ریزي؛ چشم انداز و هدف سازمان ، اهمیت  .2

 برنامه ریزي نیروي انسانی.

 ماهیت وهدف سازماندهی، مبانی سازماندهی، سازماندهی پویا،الگوهاي جدید در سازماندهی. سازماندهی؛ .3

 . کنترل ونظارت؛روشها، فرایند وتاثیر کنترل، طراحی سیستم کنترل، تکنیکهاي کنترل .4

، تئوریهاي مختلف تعریف، وظایف ورفتار رهبري، ،نظریه  دوره زندگی، نظریه وروشهاي انگیزش هدایت وانگیزش؛  .5

 درانگیزش.

 تعریف،  فرایند و الگوهاي ارتباط، ارتباطات درون سازمان ارتباطات سازمانی؛ .6

 مذاکره و روش هاي حل تعارض در ارتباطات  .7

 م گیري، طبقه بندي و مراحل تصمیم گیريفرایند ومدلهاي تصمی تصمیم گیري؛ .8
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 ظهوراندیشه نو، فنون خالقیت و نواوري خالقیت ونواوري در سازمان؛ .9

 :روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Jones, Gareth R., and Jennifer M. George. Essentials of contemporary 

management. McGraw-Hill Education, 2014. 

 
 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

روش   فارسی :

تحقیق و 

 نویسیگزارش

 

 

 

 تعداد واحد :
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 تعداد ساعت

 ساعت 32

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 ندارد

 

 

 عملی

 نظري * پایه  *

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Research 
Method & 

Documentation 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 گزارش: آشنایی با روشهاي، جستجو، مستندسازي و تهیه اهداف کلی درس

 : ایجاد توانمندي مستندسازي در دانشجویان. اهداف رفتاري

 : سرفصل یا رئوس مطالب

 روشهاي جستجو و پایگاه هاي جستجو -1

تعیین موضوع تحقیق )هدف از انتخاب موضوع، انتخاب منابع، شرایط الزم براي انتخاب موضوع، ویژگی هاي یک عنوان  -2

 خوب(

 مرور بر بررسی هاي قبلیمرور بررسی هاي قبلی و دالیل اهمیت  -3

بیان مسئله تحقیق ) اهمیت بیان مسئله تحقیق، موضوعات اساي در بیان مسئله تحقیق، نحوه نوشتن بیان مسئله  -4

 تحقیق(

اهداف تحقیق )تعریف هدف و تقسیم بندي انواع آن، فواید و خصوصیات اهداف، نحوه بیان اهداف، نوشتن هدف اصلی و  -5

 قیق انتخابی(اهداف جزئی براي موضوع تح

 فرضیه یا سواالت مهم )تعریف فرضیه ، انواع آن و حصوصیات یک فرضیه خوب، بیان روابط فرضیه ها و متغیرها( -6

 سواالت مهم تحقیق )ویژگی ها و نحوه بیان سواالت مهم، تعریف مفاهیم و متغیر ها( -7

 آن(تعریف مفاهیم و متغیر ها )تعریف مفاهیم ومتغیرها، تعریف متغیر و انواع  -8

 مقیاس اندازه گیري )تعریف مقیاس اندازه گیري و انواع مقیاس ها، خصوصیات یک مقیاس اندازه گیري خوب( -9



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

جامعه مورد مطالعه )تعریف جامعه آماري ، واحد مورد مطالعه، نمونه گیري، نمونه معرف و مالکها براي انتخاب نمونه،  -10

 روش هاي نمونه گیري احتمالی و غیر احتمالی(

 جمع آوري اطالعات )محاسن ومعایب رایج ترین روش ها براي جمع آوري اطالعات( روش هاي -11

روش هاي تجزیه وتحلیل داده ها )طبقه بندي اطالعات و استفاده از کامپیوتر، انواع خطا ها در جمع آوري و تجزیه  -12

 وتحلیل داده هاو روش هاي کاهش آن(

 ول گانت، سازماندهی فعالیت ها(برنامه ریزي اجرا )مطالعه راهنما و پیش آزمون، جد -13

 مالحظات اخالقی ) اهمیت مالحظات اخالقی، مالحظات اخالقی در مراحل مختلف تحقیق( -14

 محدودیت هاي تحقیق -15

 پارگراف و بندي قسمتگزارش نویسی )اهمیت گزارش نویسی، انواع روش هاي بیان گزارش تحقیق، اجزاي گزارش،  -16

 (گزارش در شده منظور اطالعات بندي

 نحوه نوشتن یک مقاله تحقیقی و پایان نامه تحصیلی -17

 نحوه بیان نقل قول ، زیرنویس ومنابع -18

 نهائی( کنترل -بازنگري – تایپ ) نوشتن بعداز ریزيبرنامه و نوشتن هنگام ریزيبرنامه نوشتن، از قبل ریزيبرنامه -19

 :روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Williamson, K., Research methods for students, academics and professionals: 
Information management and systems. Elsevier, 2002. 

 پور، حسن اشرفی، ناشر: کاظمنامه و رساله تحصیلی، زهرا نویسی: راهنماي عملی تدوین پایانروش تحقیق و گزارش

 1390سپهر دانش، 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

  فارسی :

کارگاه 

 (1کامپیوتر )

 

 

 

 تعداد واحد :

1 

 تعداد ساعت

 ساعت 32

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 ندارد

 

 

 عملی

 نظري  پایه  *

 عملی*

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Computer 
Workshop 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 : آشنایی با سخت افزارها و نرم افزارهاي کاربردي کامپیوتراهداف کلی درس

 : ایجاد توانمندي کار عملی با کامپیوتر در دانشجویان. اهداف رفتاري

 : سرفصل یا رئوس مطالب

  رئوس مطالب:

 آشنایی با الگوریتم و فلوچارت-1

 آشنایی با سخت افزارهاي کامپیوتر -2

 آشنایی با مفاهیم مقدماتی شبکه -3

 اصول کلی کار با اینترنت، ایمیل، جستجو و نحوه کار تحت وب -4

 Linuxو  Windowsآشنایی با سیستم عامل شامل  -5

، Microsoft Word،Powerpoint Microsoft  ،Microsoft Excelآشنایی با نرم افزارهاي اپراتوري کامپیوتر شامل  -6

LATEX ،XePersian 

 Matlabو  Mapleآشنایی با نرم افزارهاي ریاضی شامل  -7

 IDEو کار با معرفی برخی از زبانهاي برنامه نویسی  -8
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 آشنایی با اصول گزارش نویسی و انجام پروژه -9

 :روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Maidasani, Dinesh. Learning Computer Fundamentals, Ms Office and Internet & 
Web Tech. Firewall Media, 2005. 

 انتشارات فاطمی.1393، کارگاه کامپیوتر، چاپ اول، حسن ملکی، اسداله شاه بهرامی ، 

 

  

https://fatemi.ir/book-attribute/writer/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fatemi.ir/book-attribute/writer/-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fatemi.ir/book-attribute/writer/-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
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 دروس تخصصی 

 

 

 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

مبانی  :فارسی

 علوم ریاضی

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 1ریاضی عمومی 

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 *نظري  *تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Foundation 
of 

Mathematics 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 مبانی منطق، مجموعه ها، توابع و کسب مهارت براي درک مفاهیم ریاضی: آشنایی با اهداف کلی درس

 : دانشجو باید بتواند با مفاهیم پایه اي منطق و نظریه مجموعه ها کار کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 منطق گزاره ها 

 جدول ارزش 

 مجموعه ها و اعمال مقدماتی روي آنها 

 پارادوکس راسل 

 روابط و توابع 

 روابط هم ارزي و افراز 

  مجموعه هاي متناهی، شمارا و ناشمارا 

 اعداد اصلی 
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 قضایاي کانتور 

 قضایاي شرودر برنشتاین 

 اصل انتخاب و لم زورن 

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Halmos, Paul R. Naive set theory. Courier Dover Publications, 2017.  

 Stewart, Ian, and David Tall. The foundations of mathematics. OUP Oxford, 

2015.  

 Lin, Shwu-Yeng T., and You-Feng Lin. Set theory with applications. Mancorp 

Pub, 1985. 
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 عنوان درس به

مبانی  :فارسی

ماتریس ها و 

 جبرخطی

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

مبانی علوم 

 ریاضی

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 *نظري  *تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Foundation 
of Matrix 

and Linear 
Algebra 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

: آشنایی با ماتریس ها و فضاهاي برداري و کاربردهاي مقدماتی آن ها در حل دستگاه هاي معادالت خطی و اهداف کلی درس

 براي به کاربردن این ابزارها در حل مسائل پیچیده محاسباتیآماده سازي دانشجویان 

 : دانشجو باید بتواند با مفاهیم پایه اي ماتریس ها و جبرخطی کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 دستگاه معادالت خطی و ماتریسها  

 دترمینان 

  فضاي برداري 

 فضاي ضرب داخلی 

 تبدیل خطی 

 بردار ویژه و مقادیر ویژه 

 قضیه کیلی همیلتون  
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 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Axler, S., Linear algebra done right. Springer, 2015. 

  ،1393منصور واعظ پور، جبر خطی و ماتریس ها، لنتشارات دانشگاه یزد. 
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 عنوان درس به

مبانی  :فارسی

 ترکیبیات

 

 

 

 تعداد واحد :
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 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس همنیاز: 

مبانی علوم 

 ریاضی

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 *نظري  *تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Foundation of  
Combinatorics 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 : آشنایی با ساختارهاي مختلف گسسته است مانند ماتریس ها، گراف ها، مربع هاي التیناهداف کلی درس

 سادهآشنایی با تفکر الگوریتمیک و مدل هاي محاسباتی 

 : دانشجو باید بتواند با مفاهیم و تکنیکهاي اساسی ترکیبیاتی کار کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 مفاهیم اصلی شمارش 

 ضرایب دوجمله اي 

 توابع مولد 

 روابط بازگشتی 

 گرافها                                                                                      

 مدارهاي اویلري 

 درختها 

 مسیرها و دورهاي همیلتونی 
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 رنگ آمیزي گرافها 

 ماتریسها 

 مربع هاي التین 

 هندسه هاي متناهی 

 طرحهاي ترکیبیاتی 

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Anderson, Ian. A first course in combinatorial mathematics. Clarendon Press, 

1989. 

 Grimaldi, Ralph P. Discrete and Combinatorial Mathematics, 5/e. Pearson 
Education India, 2006. 

 Rosen, Kenneth H., and Kamala Krithivasan. Discrete mathematics and its 
applications: with combinatorics and graph theory. Tata McGraw-Hill Education, 

2012. 
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 عنوان درس به

مبانی  :فارسی

 آنالیز عددي

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 2ریاضی عمومی 

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 *نظري  *تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Foundation 
of  

Numerical 
Analysis 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

برشناسایی خصوصیاتی از قبیل حالت : طرح و تحلیل الگوریتم هاي موثر براي حل مسائل علمی با تاکید اهداف کلی درس

 مساله، پایداري، همگرایی و کارایی الگوریتم ها

 : دانشجو با روشهاي محاسباتی باید بتواند به صورت تحلیلی و نرم افزاري کار کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 کردن و تحلیل آنهاي نمایشی اعداد، خطاي روندمنابع خطا، سیستم 

 هاي غیر خطییابی توابع و دستگاهریشه 

 یابیدرون 

 تقریب کمترین مربعات 

 گیري عدديمشتق 

 گیري عدديانتگرال 

 هاي خطیحل دستگاه 
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 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Burden, R. L., & Faires, J. D., Solutions of equations in one variable the 
bisection method. Brooks/Cole, Cengage Learning, 2011. 

 Dahlquist, G., & Björck, Å., Numerical methods in scientific computing, volume 
I. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2008. 

 Süli, E., & Mayers, D. F., An introduction to numerical analysis. Cambridge 
university press, 2003. 

 Hildebrand, F. B., Introduction to numerical analysis. Courier Corporation, 1987. 

 Stoer, J., & Bulirsch, R., Introduction to numerical analysis (Vol. 12). Springer 
Science & Business Media, 2013 

 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

  

 

 

 

 عنوان درس به

مبانی  :فارسی

 احتمال

 

 

 

 تعداد واحد :
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 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 1ریاضی عمومی 

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 *نظري  *تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Introduction 
to 

Probability 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 : آشنایی دانشجو با مفاهیم اولیه آمار و احتمال و کاربردهاي آنها در تحلیل داده هااهداف کلی درس

 روشهاي آماري باید بتواند به صورت تحلیلی و نرم افزاري کار کند.: دانشجو با اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 آمار توصیفی 

o  ،مبانی آمار توصیفی، جداول آماري، نمودارهاي آماري، معیارهاي مرکزي، معیارهاي پراکندگی، گشتاورها

 ضرایب چولگی و کشیدگی

 :احتمال  

o  ،جایگشت، ترکیب، آزمایش تصادفی، فضاي نمونه، قوانین احتمال، فضاي احتمال، جبر پیشامدها، شمارش

 توزیع هاي احتمال توام، احتمال شرطی، نمونه، افراز فضا، فرمول بیز

o  فضاي احتمال، متغیرهاي تصادفی گسسته و پیوسته، تابع احتمال، تابع توزیع احتمال، تابه چگالی، توزیع توام

هم بستگی، تابع توزیع متغیرهاي تصادفی، نامعادالت مارکف و و شرطی، امید و واریانس، کواریانس و 

 چبیشف.

o  ،)توزیع هاي گسسته شامل )یکنواخت، برنولی، دوجمله اي، هندسی، دوجمله اي منفی، پوآسن، فوق هندسی

 تقریب دوجمله اي با پوآسن

o یک، وایبل، پاراتو(دو، نرمال، بتا، کوشی، لوجست-توزیع هاي پیوسته شامل )یکنواخت، نمایی، گاما، کاي 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 انتشارات شیخ بهایی.1389علی همدانی، ویرایش هشتم، چاپ دهم -راس، ش، مبانی احتمال، احمد پارسیان ، 

 Grimmett, G. and Welsh D. Probability: an Introduction, 2nd Edition, OUP, 2014. 

 Ghahramani, S., Fundamentals of Probability: with Stochastic Process, 3rd Edition, CRC 
Press, 2014. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

مبانی  :فارسی

 نظریه محاسبه

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

مبانی علوم 

 ریاضی

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 *نظري  *تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Introduction 
to Thetheory 

of 
Computation 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 

 : آشنایی دانشجو با مفاهیم نظریه محاسبه و کاربردهاي آناهداف کلی درس

 : دانشجو با اصول نظري علم کامپیوتر آشنا و با مفاهیم آن کار کند.اهداف رفتاري

 

 :سرفصل یا رئوس مطالب

کامپیوتر هاي نظري قابل حل می باشد. در ابتداي درس مفهوم زبان تمرکز اصلی این درس برروي انواع مسائلی است که توسط 

را که یک توصیف از مسئله است معرفی می گردد.  درادامه، مدل هاي ساده اي از کامپیوتر نظري مانند  اتوماتوهاي قطعی و غیر 

ررسی قرار می گیرند. در مرحله قطعی معرفی می شود و سپس تعدادي از زبان ها که توسط این مدل ها قابل حل هستند مورد ب

بعدي، براساس قضیه پامپنگ تعدادي از زبان ها مشخص می گردند که برپایه این کامپیوتر هاي نظري قابل حل نیستند. سپس 

این کامپیوتر هاي نظري با تغییراتی به یک مدل قوي تر به نام پشته تبدیل می شوند و زبان هاي بیشتري را نسبت  به مدل 

حل می کنند. ولی مجددا براساس قضیه پامپینگ نشان داده می شود که بعضی زبان ها با این مدل هم قابل حل نیستند.  اتوماتا

 در پایان یک کامپیوتر نظري به نام تورینگ ماشین معرفی می گردد که ثابت می شود هم قدرت با کامپیوتر هاي امروزي است.



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

Sipser, Michael. Introduction to the Theory of Computation. Cengage learning, 2012. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

برنامه  :فارسی

 سازي پیشرفته

 تعداد واحد :

واحد نظري  3

 واحد عملی 1+

 

 

 تعداد ساعت

ساعت نظري  48

ساعت  32و 

 عملی

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

مبانی کامپیوتر و 

 برنامه سازي

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري* تخصصی*

 عملی*

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Advanced 
Programming 

 تکمیلی عملی :آموزش 

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 java: آشنایی با اصول برنامه سازي شی گرا و طراحی نرم افزارهاي کاربردي با یکی از زبانهاي شی گرا مانند اهداف کلی درس

 یا پایتون ++cیا 

 برنامه هاي عملی پیاده سازي نماید.: دانشجو باید به صورت حرفه اي بتواند اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 چرخه حیات نرم افزار، جایگاه برنامه سازي، روشهاي طرح برنامه، ایده شی گرایی 

 محیطهاي مجتمع توسعه 

 ها و ارسال آرایه ها به عنوان پارامترساختارهاي کنترلی و انتخاب، توابع و توابع بازگشتی، آرایه 

 گرا: شی و تعریف آن، تشخیص شی ها در یک مساله، ارتباط شی ها، زبانهاي برنامه نویسی شی گرا،  برنامه سازي شی

 تاریخچه و معرفی یک زبان شی گرا مانند جاوا

  کارکردن با استاتیک ها 

 وراثت در شیء گرایی 

 چندریختی در شیء گرایی 

 مدیریت استثناء 

  رابط گرافیکی 

   فایلهاي ترتیبی 

 جریان داده 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

  مفاهیمInterface 

 کار با رشته و آرایه 

 سازيالگوریتمهاي جستجو و مرتب 

  حافظه پویا 

 لیست پیوندي و پشته 

 طراحی یک برنامه کاربردي 

 توجه: در تناظر با هر یک از موارد فوق یک کارگاه برگزار گردد.

 : روش ارزیابی

 پروژه* آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر*

  هاي نوشتاري*آزمون   

 عملکردي*

 

 :فهرست منابع

 Stuart Reges and  Marty Stepp, Building Java Programs: A Back to Basics 
Approach, 5th edition, 2019, Pearson Education. 

 Lafore, Robert. Object-oriented programming in C++. 4th Edition, 2002, Pearson 
Education. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

ساختمان  :فارسی

ها و داده

 هاالگوریتم

 

 

 

 تعداد واحد :

4 

 تعداد ساعت

 ساعت 64

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

برنامه سازي 

 پیشرفته

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 *نظري  *تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Data 
Structures & 
Algorithms 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

: آشنایی با مباحث تئوري و نحوه ي تحلیل داده ساختارهاست که در نهایت دانشجو بتواند تصمیم بگیرد اهداف کلی درس

مساله از چه داده ساختاري استفاده نماید و همچنین مزایا و معایب هر داده ساختار را براي حل یک مساله تحلیل براي حل یک 

 کند.

 : دانشجو روي انواع ساختمان داده و نحوه پیاده سازي آنها کار کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 معرفی ساختمان داده و طراحی الگوریتم و پیچیدگی 

 داده، ساخترا و شی انواع 

 تعریف ساختمان داده 

 نمایش ساختمان داده و پیاده سازي 

 تحلیل زمان مورد نیاز الگوریتمها 

 تحلیل فضاي مورد نیاز الگوریتم ها 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 ساختمان داده هاي خطی 

 آرایه و ساختمان داده 

o چند جمله اي ها 

o ماتریسهاي تنک 

o تطابق رشته ها 

 پشته ها )استک ها( و صف ها 

o طبیق ساختمان دادهنیازها و ت 

o نمایش و پیاده سازي 

 پشته ها و صفهاي چندگانه 

 پیاده سازي تابع بازگشتی با پشته 

 لیستهاي پیوندي 

o نیازها و تطبیق ساختمان داده 

o نمایش و پیاده سازي 

o لیستهاي دوپیوندي 

o لیست هاي دوري 

 کاربردهاي لیست پیوندي 

o )مدیریت حافظه )مدیریت ایستا و پویاي حافظه 

 ساختمان داده هاي غیرخطی 

 درختها 

o تعاریف و خصوصیت ها 

o درخت هاي دودویی، تعریف، پیمایش و کاربردها 

o درختهاي دودویی رشته اي 

o درختهاي جستجوي دودویی 

o  درختهايAVL 

o  درختهاي جستجويM-way 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

o ( درختهاي پیشرفتهB-trees, B*-trees, B+-trees) 

o درختهاي جستجوي دودویی بهینه 

o  جستجوي دودویی چند بعديدرختهاي 

 گراف ها 

o تعاریف و خصوصیت ها 

o نمایش، پیمایش و کاربردها 

o درختهاي پوشاي کمینه 

o شبکه 

o  ساختارهاي( صف اولویت دارHeap Structures ،Binomial Heaps ،Leftist Heaps) 

 ( الگوریتمهاي جستجو و مرتب سازيHeap sort ،Merge sort ،Quick-sort ،Hashing ،General 

radix sort ،Symbol tables ،Sequential search ،Binary search ،Interpolation search ،

Tries) 

 : روش ارزیابی

 پروژه* آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي*

 :فهرست منابع

 Horowitz and Sahni, Fundamental of Data Structures, 4th Ed., CSP, 1994, (Pascal, C , C++ 
or Generic version) 

 M.T. Goodrich, R. Tamassia, Michael H. Goldwasser, Data Structures and Algorithms in 
Java. 6th Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2014. 

 Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. Introduction to Algorithms (3-rd 
edition). MIT Press and McGraw-Hill, 2009. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

اصول  :فارسی

هاي سیستم

 عامل

 

 

 

 تعداد واحد :

4 

 تعداد ساعت

 ساعت 64

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

ساختمان داده 

 ها و الگوریتم ها

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري* *تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Principles of 
Operating 
Systems 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 : آشنایی با اصول طراحی سیستمهاي عامل و ارزیابی آنها اهداف کلی درس

 : دانشجو با سیستمهاي عامل آشنا و با مفاهیم آن کار کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 بررسی کلی سیستمهاي عامل 

 بررسی پیشینه هاي سیستم عامل 

 مدیریت فرآیند 

 مدیریت چند نخی 

 زمانبندي 

 مدیریت همزمانی 

  مدیریت بن بست و الگوریتم هاي شناسایی و رفع بن بست 

 مدیریت ذخیره سازي 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

  برنامه نویسیLinux 

 : روش ارزیابی

 *پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي*

 

 :فهرست منابع

 Avi Silberschatz , Peter Baer Galvin, Greg Gagne , Operating System Concepts, Ninth 

Edition, John Wiley & Sons, Inc. 2013. 
 Silberschatz, Abraham, Peter B. Galvin, and Greg Gagne. Operating system concepts 

with Java. Wiley Publishing, 2009. 

 Tanenbaum, A. Woodhull, Operating Systems: Design and Implementation, Pearson, 

2009. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

 :فارسی

جبرخطی 

 عددي

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

مبانی ماتریس 

 ها و جبر خطی

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 *نظري  *تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

انگلیسی : 
Numerical 

Linear 
Algebra 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 پایداري الگوریتم ها: طرح و تحلیل الگوریتم هاي محاسباتی براي مسائل جبرخطی با تاکید برکارایی و اهداف کلی درس

 : دانشجو با ماتریس ها و عملیات آنها آشنا و با مفاهیم محاسباتی روي آنها کار می کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 ها مروري بر مقدمات جبرخطی و مبانی ماتریس 

 ضرب داخلی 

 نرم برداري و ماتریسی 

 هاي خطی و تجزیه حل دستگاهLU 

  هاي خطیدستگاهتحلیل حساسیت 

 روش گاوس با محورگیري جزئی 

  تجزیه چولسکی، تجزیهQR هولدر -و تجزیه هاوس  

 سایدل و -هاي خطی از جمله ژاکوبی، گاوسهاي تکراري براي حل دستگاهروشSOR  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 ها  هاي عددي براي یافتن مقادیر ویژه ماتریسروش 

 : روش ارزیابی

 پروژه* یی*آزمونهاي نها میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي*

 

 :فهرست منابع

 Datta, B. N., Numerical linear algebra and applications (Vol. 116). SIAM, 2010. 
 Trefethen, L. N., & Bau III, D., Numerical linear algebra (Vol. 50). SIAM, 1997. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

اصول  :فارسی

هاي سیستم

 کامپیوتري

 

 

 

 تعداد واحد :

4 

 تعداد ساعت

 ساعت 64

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس همنیاز: 

برنامه نویسی 

 پیشرفته

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 *نظري  *تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Principles 
of 

Computer 
Systems 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 : آشنایی با مدارهاي منطقی و معماري کامپیوتر و زبان اسمبلیاهداف کلی درس

 : دانشجو با سخت افزارهاي کامپیوتري آشنا می شود.اهداف رفتاري

 :مطالبسرفصل یا رئوس 

 جبر بول 

 ( مدارات ترکیبی Combinational Logic) 

  ( فلیپ فالپFlip Flops) 

 ( مدارات ترتیبیSequential Circuit) 

 ( سیستم اعدادNumber systems) 

 ( زبان انتقال ثباتRegister Transfer Language) 

 ( کامپیوتر پایهBasic Computer) 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

  ( سیستم حافظهMemory System) 

 ( خط لولهPipeline) 

  8086زبان ماشین  

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Mano, M. Morris. Computer system architecture. 3th Edition, Prentice-Hall of India, 

2003. 

 Patterson, D. A., & Hennessy, J. L., Computer organization and design: the 

hardware/software interface, (Rev. ed. of: Computer organization and design/John L. 

Hennessy, David A. Patterson. 1998.), Morgan Kaufmann, 2012. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

مبانی  :فارسی

منطق و نظریه 

 مجموعه ها

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

مبانی علوم 

 ریاضی

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 *نظري  *تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Introduction 
to Logic & 
Set Theory 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 : آشنایی دانشجو با مفهوم منطق و ارائه آن آن به عنوان یک مدل براي حل مسائل کامپیوترياهداف کلی درس

 آن کار  می کند. : دانشجو با یادگیري روش استدالل و مفهوم مجموعه آشنا و با مفاهیماهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 منطق گزاره اي  

 منطق مرتبه اول 

 نظریه مجموعه ها 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Huth, M., Ryan, M. Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems, 
2nn nnnnnnn, nnnnnnnnn: nnnnnnnnn nnnnnnnnnn, 2020. 

 Hrbacek, K., & Jech, T., Introduction to set theory, revised and expanded. Crc Press, 
1999. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

طراحی  :فارسی

و تحلیل 

 هاالگوریتم

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

ساختمان داده 

 ها و الگوریتم ها

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 *نظري  *تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Design & 
Analysis of 
Algorithms 

 عملی :آموزش تکمیلی 

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 : آشنایی دانشجویان با تکنیک هاي مختلف الگوریتمی براي حل مسایل گوناگوناهداف کلی درس

 : دانشجو با الگوریتمهاي مختلف آشنا و با مفاهیم آن کار می کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

  نمادهاي ساختمان داده ها و تجزیه و تحلیل مجانبی الگوریتم هایادآوري( Ω  ،o  ،O  ،Θ ) 

 الگوریتمهاي تقسیم و غلبه 

  ( تجزیه و تحلیل انواع مختلف مرتب سازيHeap sort, Quick sort)... ، 

  تحلیل آنهاالگوریتم هاي عددي )تعیین میانگین ، حداکثر ، حداکثر ، ... ، ضرب اعداد و ماتریس( و تجزیه و 

  الگوریتم هاي حریصانه شامل مسئله Knapsack مسئله کوتاهترین مسیر ، درخت پوشاي کمینه، فشرده سازي فایل ، 

 تأکید بر ساختمانهاي داده: درخت جستجوي دودویی (BST) جداول ، Hash پشته ، صف ، تحلیل ، BFS و DFS  ،

 برش و تحلیل آنهاالگوریتم هاي حداکثر جریان و تحلیل آنها، حداقل 

  الگوریتم هاي پویا شامل طوالنی ترین توالی مشترک (LCS) کوتاه ترین مسیر ، All-pair کوله پشتی ، 

  الگوریتم هاي تصادفی شامل مرتب سازي سریع تصادفی 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. Introduction to Algorithms (3-rd 
edition). MIT Press and McGraw-Hill, 2009. 

 Kleinberg, J., & Tardos, E. Algorithm design. Pearson Education India, 2006. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

بهینه  :فارسی

 سازي خطی

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

مبانی ماتریس 

 ها و جبر خطی

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 *نظري  *تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Linear 
Optimization 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

سازي مسائل واقعی به کمک روابط خطی، حل مساله به کمک الگوریتم سیمپلکس، مسایل و آشنایی با مدل اهداف کلی درس:

 ریزي خطی در حمل و نقلو کاربرد برنامههاي سایه ها و ارزیابی قیمتقضایاي دوگانی، تحلیل جواب

شود و از آنها براي حل هاي حل آشنا میسازي خطی و روشهاي تئوري و کاربردي مسایل بهینهدانشجو با جنبه اهداف رفتاري:

 برد.مسائل واقعی بهره می

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 ریزي خطیسازي و مسائل برنامهمعرفی مفاهیم بهینه 

  مسأله زمانبندي کار، مسأله مخلوط کردن، مسأله برش، مسأله انتخاب پروژه، مسأله فرآیند تولید، مسأله مدلسازي(

 اي(چند دوره اي، مسأله مالیگیري چنددورهتصمیم

 یاب مانند افزارهاي بهینهکار با نرمGAMS   وLINDO 

 حل ترسیمِی مسائل LP بیکرانی، نشدنی، تباهیدگی( قیود زائد، نافذ و ، حاالت خاص )جوابهاي دگرین، وضعیتهاي

 غیرنافذ

 ايهاي شدنی پایهاي ، قضیه نمایش، ارتباط بین نقاط رأسی و جوابنقطه رأسی، جواب شدنی پایه 

 )الگوریتم سیمپلکس، بررسی وضعیتهاي خاص در الگوریتم سیمپلکس )بیکرانی، تباهیدگی و جواب بهین دگرین 

 روش M کس دوفازيبزرگ، روش سیمپل 

 هاي تکمیلی )قاعده بالند براي جلوگیري از ایجاد دور، روش سیمپلکس اصالح شده، روش نقطه درونی(بحث 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 بندي مسألة دوگان، قضایاي دوگانی، تفسیر اقتصادي مسأله دوگان، قیمت سایه، روش مسائل اولیه و دوگان، فرمول

 سیمپلکس دوگان

 ریزي پارامتريتحلیل حساسیت، برنامه 

 سیمپلکس حمل و نقلو نقل، روش  سأله حملم 

 : روش ارزیابی

 پروژه* آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي*

 :فهرست منابع

 Taha, H. A, Operations Research An Introduction. 10Th Edition, Pearson Education 

Limited 2017. 
 Baker, K. R., Optimization modeling with spreadsheets. Wiley, 2011. 

  Winston, W. L., & Goldberg, J. B., Operations research: applications and algorithms 

(Vol. 3). Belmont Calif: Thomson/Brooks/Cole, 2004. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

نظریه  :فارسی

 محاسبه

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

نظریه  مبانی

 محاسبه

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 *نظري  *تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Theory of 
Computation 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 : معرفی نظریه محاسبه و مباحث نظري ماشین تورینگ و حل ناپذیرياهداف کلی درس

 : دانشجو با مفاهیم نظري علوم کامپیوتر آشنا و با مفاهیم آن کار کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

  محاسباتی تورینگ که با کامپیوتر معادل استمعرفی انواع مدل هاي 

 مدلهاي محاسباتی شامل مدل ریاضی و ماشین توینگ و تز تورینگ چرچ 

 کدگذاري گودل و ماشین تورینگ جهانی 

 شمارش پذیري و محاسبه پذیري 

 مجموعه هاي محاسبه ناپذیر 

  .مجموعه هاي خالق .اوراکلP  وNP . 

  .قضیه پست 

  پذیریهاي پیچیده تر.توضیحی از محاسبه 

 .معرفی مسئله هایی که قابل محاسبه با تورینگ ماشین نیستند 

  روش اثبات حل ناپذیري مسائل باreduction 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Sipser, M. (2003). Introduction to the Theory of Computation. 3th Edition, ACM 
Sigact News, 27(1), 27-29. 

 Cooper, S. Barry. Computability theory. CRC Press, 2003. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

هوش  :فارسی

 مصنوعی

 تعداد واحد :

واحد نظري  3

 واحد عملی 1+

 

 

 تعداد ساعت

ساعت نظري  48

ساعت  32و 

 عملی

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

ساختمان داده 

ها و الگوریتم ها، 

 مبانی احتمال

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري* *تخصصی

 عملی*

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

  انگلیسی :

Artificial 
Intelligence 

 تکمیلی عملی :آموزش 

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 : آشنایی با اصول پایه اي هوش مصنوعی و روشهاي حل مسایل به کمک آنهااهداف کلی درس

 : دانشجو با ایده هاي مختلف هوش مصنوعی آشنا و با مفاهیم آن کار می کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 تاریخچه و کاربرد هوش مصنوعی 

 توسعه عاملهاي هوشمند واکنشی و مدل گرا 

 توسعه عاملهاي هوشمند هدف گرا و سودمند 

 روشهاي جستجوي فضاي حالت مساله به صورت ناآگاهانه 

  جستجويA* 

 نوردي، پرتوي محلیجستجوي هیوریستیک، تپه 

 الگوریتم ژنتیک 

 ها و جستجوي تخاصمیبازي 

 ودیتمسائل ارضاي محد 

  عاملهاي منطقی 

 طرح ریزي مساله 

 عدم قطعیت در مسائل هوش مصنوعی 

 بازنمایی دانش در هوش مصنوعی 

 )کاربردهاي هوش مصنوعی )پردازش زبان طبیعی یا بینایی ماشین 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

  آشنایی با سیستم هاي خبره 

 : روش ارزیابی

 پروژه* آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  نوشتاري*آزمون هاي   

 عملکردي*

 

 :فهرست منابع

 Russell, S., & Norvig, P., Artificial intelligence: a modern approach, 4th Edition, 

PEARSON SERIES, 2020. 

 
 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

اصول  :فارسی

طراحی 

 افزارنرم

 تعداد واحد :

واحد نظري  3

 واحد عملی 1+

 

 

 تعداد ساعت

 ساعت نظري 48

ساعت  32و 

 عملی

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

ساختمان داده 

 ها و الگوریتم ها

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري * تخصصی*

 عملی*

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Principles 
of Software 

Design 

 تکمیلی عملی : آموزش

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 

 اهداف کلی درس:

افزارهاي تجاري است. هدف اصلی این درس آشنایی دانشجویان با مفاهیم فرآیند، نیازمندي، طراحی، ساخت، تست و نگهداري نرم

 شود.به دانشجویان آموزش داده میگرا افزار و طراحی شیهاي مهندسی نرمروشدر این درس به

 سرفصل یا رئوس مطالب

 چرخه تولید نرم( افزارSoftware Development Life Cycle-SDLC ) 

 ( فرآیندهاي چابکAgile methodologies) 

 ( فرآیند یکپارچهRational Unified Process-RUP) 

 مدیریت نیازمندي( هاRequirement Management) 

  داستان کاربر و( موارد استفادهUser Stories and Use Cases) 

 هدف( گذاري براي ساخت محصول حداقلیUser Story Mapping for Building MVP) 

 ها در زبان یکپارچه مدلمدل سازي نیازمندي( سازيRequirement Modeling in UML) 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 گرایی در زبان یکپارچه مدلطراحی شی( سازيObject-Oriented Design in UML) 

 ( الگوهاي طراحیDesign Patterns) 

 معماري نرم( افزارSoftware Architecture) 

 نرم( افزارهاي داده محورData-flow Diagram) 

 ( تضمین کیفیتQuality Assurance) 

 تست  نرم( افزارSoftware Testing) 

 ( ابزارهاي کاربرديCASE Tools) 

 ( کنترل نسخه و فضاي کار تیمیVersion Control and Team Work) 

 روش ارزیابی :

 پروژه* آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي*

 فهرست منابع:

 Roger S. Pressman, Software Engineering, A Practitioner’s Approach, 7th edition, 2010 
 Martin Fowler, UML Distilled, 2003 

 Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides, Design Patterns: 

Elements of Reusable Object-Oriented Software, 1994 

 Ash Maurya, Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works, 2012 

 Jeff Sutherland and J.J. Sutherland, Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the 

Time, 2014 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 
 

 

 

 

 عنوان درس به

 :فارسی

 کامپایلر

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

مبانی نظریه 

 محاسبه

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري* تخصصی*

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Compiler 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 هاي عملی ترجمه یک زبان سطح باال به زبان ماشین و طراحی یک کامپایلر: آشنایی با مفاهیم نظري و روشاهداف کلی درس

 : دانشجو با اصول ایجاد کامپایلر آشنا و با مفاهیم آن کار می کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 معرفی کلی کامپایلر 

 ( فاز تحلیل لغويLexical Analysis) 

 آتوماتاي متناهی 

 تجزیه باال یه پایین 

 تجزیه پایین به باال 

 ( تحلیل معناییSemantic Analysis) 

 ( تولید کدCode Generation) 

 ( بهینه سازي محلیLocal Optimization) 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 ( بهینه سازي سراسريGlobal Optimization) 

 : روش ارزیابی

 پروژه* آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, and Jeffrey D. Ullman, Compilers: Principles, 

Techniques, and Tools, 2nd  Edition, Pearson, 2007. 
 Douglas Thain, Introduction to Compilers and Language Design, 

2nn nnnnnnn, 2020, nnnnnnnnnnnn nnnn nnnn://nnnnnnnnnnnn.nnn. 

 Keith D. Cooper, and Linda Torczon, Engineering a Compiler, 2nd  Edition, Elsevier, 

2012. 

 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

پایگاه  :فارسی

 داده ها

 تعداد واحد :

واحد نظري  3

 واحد عملی 1+

 

 

 تعداد ساعت

ساعت نظري  48

ساعت  32و 

 عملی

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

ساختمان داده 

 ها و الگوریتم ها

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري* تخصصی*

 عملی*

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Database 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 

 اهداف کلی درس:

وجو بر روي این نوع پایگاه اي و نیز پرسهاي رابطهدادهدانشجویان با مفاهیم طراحی و ساخت پایگاههدف اصلی این درس آشنایی 

   شود.( تدریس میNoSQLهاي غیررابطه )دادهداده است. همچنین مفاهیم ابتدایی طراحی و ساخت پایگاه

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 معنای  مدل( ی دادهSemantic Data Model) 

 سازي دادهمدل( محورData-oriented Modeling) 

 مدل هویت-( رابطهEntity-Relation Model) 

 مدل هویت-( رابطه بهبودیافتهEnhanced Entity-Relation Model) 

 هاي رابطهداده مقدمات ساخت پایگاه( ايBasics of Implementation of Relational Databases) 

 ( بارگذاري و استخراج دادهData Insert and Select in SQL) 

 ( بروزرسانی و حذف دادهData Update and Delete in SQL) 

 ( مکانیزم ماشه در پایگاه دادهTriggers) 

 ( وابستگی تابعیFunctional Dependencies) 

 فرم( هاي نرمالNormal Forms) 

 جبر رابطه( ايRelational Algebra) 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 ( ایندکسIndex) 

 تساختمان داده درخ-( بB-tree and B+-tree Data Structures) 

 دادهتئوري پایگاه( هاي عظیمCAP theorem) 

 دياي مانند مونگوهاي غیررابطهدادهپایگاه( بیNoSQL Databases e.g., MongoDB) 

 هاي غیررابطهیافته در دیتابیسدادگان غیرساخت( ايUnstructured Data in NoSQL Databases) 

 بی :روش ارزیا

 پروژه* آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي*

 

 فهرست منابع:

 R. Elmasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 7th edition, 2015 
 A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan, Database System Concepts, 7th edition, 2019. 

 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

 :فارسی

هاي شبکه

 کامپیوتري

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

اصول 

هاي سیستم

 کامپیوتري

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري* تخصصی*

 عملی

 نظري اختیاري

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Computer 
Networks 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

هاي محلی و گسترده با تکیه اي براي شبکه، شبکههاي کامپیوتري و مدل الیه: آشنایی با مفاهیم اصلی شبکهاهداف کلی درس

 کاربرد شبکه و کاربردهاي مهم آن مانند پست الکترونیکی و وببر الیه 

 : دانشجو با شبکه هاي کامپیوتري آشنا و با مفاهیم آن کار می کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 معرفی کلی شبکه هاي کامپیوتري 

 تعریف اینترنت 

 سوئچینگ بسته و سوئچینگ مدار 

  هاي سوئچینگ بستهتاخیر، تلفات و بازدهی در شبکه 

 الیه کاربرد 

 ( الیه انتقالTransport Layer) 

 ( الیه شبکهThe Network Layer) 

 ( الیه اتصالThe Link Layer) 
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 ( الیه فیزیکیPhysical Layer) 

 TCP\IP   

 : روش ارزیابی

 پروژه* آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي
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Edition, Pearson Higher Ed, 2013. 

 Andrew S. Tanenbaum, and David J. Wetherall, Computer Networks,  5th Edition, 
Pearson, 2010. 
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 : این درس شامل مباحث نوین در علوم کامپیوتر است که با تصویب گروه هاي تخصصی ارائه می شود.اهداف کلی درس

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 هر ترم تعیین می گردد.بر اساس مصوبه گروه هاي تخصصی سرفصل و پیشنیاز در 

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي
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با روشهاي حل مسایل بهینه سازي عدد صحیح و بهینه سازي پویا و بهینه سازي دودویی و بهینه : آشنایی اهداف کلی درس

 سازي غیرخطی

 : دانشجو با با مفاهیم بهینه سازي غیر خطی آشنا و با مفاهیم آن کار می کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 ( مسائل تفکیک پذیرSeparable Programming) 

  مروري بر( برنامه ریزي خطیIntroduction to Linear Programming) 

  1و  0مدل سازي مسائل (Zero –One Modeling) 

 ( مدل سازي مسائل متغیر صحیحMixed Integer Programming) 

  1و 0الگوریتم هاي حل مسائل (Solving Zero –One Models) 

 ( الگوریتمهاي حل مسائل متغیر صحیحSolving Mixed Integer Models) 

 ( حل مسائل غیرخطی بدون قیدSolving Unconstrained NLPs) 

 ( شرایط کان تاکرThe Kuhn-Tucker Conditions) 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 ( حل مسائل غیرخطی با قیدSolving Constrained NLPs) 

 ( برنامه ریزي کوادراتیکQuadratic Programming) 

 : روش ارزیابی
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  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي
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  Winston, W. L., & Goldberg, J. B., Operations research: applications and algorithms 

(Vol. 3). Belmont^ eCalif Calif: Thomson/Brooks/Cole, 2004. 

 Hillier, F. S., & Lieberman, G. J.,. Introduction to mathematical programming. 

McGraw-Hill, 1995. 

 Luenberger, David G., and Yinyu Ye. Linear and nonlinear programming. Vol. 2. 

Reading, MA: Addison-wesley, 1984. 
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 : مدل کردن مسائل با گراف و ارائه روش هاي حل براساس گرافکلی درساهداف 

 : دانشجو با گراف و کاربردهاي آن آشنا و با مفاهیم آن کار می کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

  مکمل  -فها یکریختی گرا -زیرگرافها  -همبندي  -درجه راس  -مفاهیم و تعاریف اولیه گرافهاي ساده، جهتدار و مخلوط

 Basic concepts of simple, directed and mixed graphs - vertex degree - connectivityگراف )

- subgraphs - graph isomorphism - graph complements) 

 (ماتریسهاي وابسته به گرافها مانند ماتریس مجاورت و ماتریس وقوعMatrices associated to graphs, like 

adjacency matrix and incidence matrix) 

 ابرمکعب  -گراف وتري  -چندبخشی )کامل(  -دوبخشی )کامل(  -مسیر -رده هاي مختلف گرافها مانند: دور– 

 Various classes of graphs such as: cycle - path - (complete) bipartite - (complete)جنگل)

multipartite - chordal graph- hypercube – forest) 

 ( اعداد استقالل و پوشش راسی گرافهاIndependence and vertex cover numbers of graphs) 

 ( دورهاي همیلتونی و اویلريHamiltonian and Eulerian cycles) 
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 (  )عملیات مختلف روي گرافها )مانند انواع حاصلضرب گرافهاDifferent operations on graphs (like 

different types of graph products)) 

  قضیه منگر) -همبند و بلوکها -2گرافهاي  -همبندي راسی و یالیVertex connectivity and edge 

connectivity - 2-connected graphs and blocks - Mengers theorem) 

 ( تطابقها و قضیه هالMatchings and Halls theorem) 

  قضیه  -گرافهاي مسطح( کوراتوسکیPlanar graphs and Kuratowskis theorem) 

 ( انواع رنگ آمیزي گرافها و قضایاي معروف مربوطهDifferent kinds of graph colorings and related 

theorems) 

 ( مجموعه هاي مستقل و خوشه هاIndependent sets and clusters) 

 : روش ارزیابی

 پروژه هاي نهایی*آزمون میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 :فهرست منابع

 Diestel, R., Extremal Graph Theory. In Graph Theory (pp. 173-207). Springer, Berlin, 

Heidelberg, 2017. 

 West, D. B., Introduction to graph theory (Vol. 2). Upper Saddle River, NJ: Prentice 

hall, 1996. 
 Bondy, J. A., & Murty, U. S. R., Graph theory with applications (Vol. 290). London: 

Macmillan, 1976. 

  نگارش  تشکري هاشمیسید مهدي  نظریه الگوریتمی و کاربردي گرافها، ترجمه آرتور داولرمن ،  -گري چارتراند ،
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: طرح و تحلیل الگوریتم هاي موثر براي حل مسائل علمی با تاکید برشناسایی خصوصیاتی از قبیل حالت اهداف کلی درس

 پایداري، همگرایی و کارایی الگوریتم هامساله، 

 : دانشجو با روشهاي آنالیز عددي آشنا و با مفاهیم آن کار کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

  حل عددي معادالت دیفرانسیل عادي با شرایط اولیه   

  حل عددي معادالت دیفرانسیل مرزي 

  حل عددي معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی به کمک روش تفاضالت متناهی، معادالت دیفرانسیلstiff... ،

   

 روش هاي تکراري براي حل دستگاه هاي خطی 

 تجزیه ماتریس ( هاLR ،QR  وSVD  ) 

 حل مساله کمترین مربعات خطی   

  تجزیه ي قائم ماتریس ها   

 ل آنمساله ي مقدار ویژه و روش هاي ح 
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 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي
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 R. L. Burden, J. D. Faires, Numerical Analysis. PW Publishing Company, Boston, USA, 
2011. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 
  دروس اختیاری

 

 

 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

طراحی  :فارسی

هندسی 

 کامپیوتري

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

ساختمان داده 

 ها و الگوریتم ها

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Computer 
Geometrical 

Design 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

که در مدل سازي و حل مسائل هندسی   : بررسی و تحلیل تعدادي از آلگوریتها و روشهاي مهم حل مسئلهاهداف کلی درس

می توانند کارآیی داشته باشند و ارائه نمونه هایی از مسائل هندسه محاسباتی مطرح با هدف تقویت توانائی دانشجو در استفاده 

 از آلگوریتمهاي کارا براي حل مسائل پیچیده خصوصاً مسائل هندسی

مسائل هندسی می توانند کارآیی داشته باشند مورد بررسی و تحلیل قرار : در این  درس آلکوریتهایی که در حل اهداف رفتاري

گرفته و مسائلی از هندسه محاسباتی طرح و مورد تحلیل قرار می گیرد. این درس می تواند به تقویت توانائی دانشجو در استفاده 

 از آلگورتمهاي کارا براي حل مسائل پیچیده خصوساً مسائل هندسی کمک نماید.

 :یا رئوس مطالب سرفصل

 مقدمه اي بر تعریف آلگوریتم و آنالیز آن و  ساختمان داده ها 

 )ساختمان داده هاي هندسی )نقطه، چند ضلعی، ضلع، اشیاء هندسی در فضا، تقاطع 

 ،یافتن رویه محدب )رویه افزایشی(، مثلث بندي چند ضلعی هاي یکنوا  آلگوریتهاي افزایشی درجی: مرتب سازي درجی

(Insert the additive algorithms: insertion sort, find a convex surface (surface additive), 

triangulation monotone polygons) 

  آلگوریتهاي افزایشی انتخابی: مرتب سازي انتخابی، بافتن رویه محدب)آلگوریتم کادوپیچی، آلگوریتم گراهام(، حذف

 مثلث بندي دلونی سطوح مخفی، تقاطع چند ضلعی هاي محدب،
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 ،شمارش اجتماع مثلث ها، ت جزیه چند  آلگوریتمهاي خط جارو: یافتن تقاطع پاره خطها، یافتن رویه محدب درجی

 Plane –Sweep Algorithm Finding the intersections of line segmentsضلعی به بخشهاي یک نوا )

Finding convex hulls: insertion hull revisited Contour of union of Rectangles) 

  آلگوریتمهاي تقسیم و حل: مرتب سازي ادغام، یافتن تقاطع نیم صفحه ها، یافتن هسته یک چند ضلعی، یافتن ناحیه

 ورونوي، رویه ادغام، مسئله نزدیکترین نقاط، مثلث بندي چند ضلعی ها

 ائی، درخت جستجوي دوبعدي، حذف روشهاي تقسیم فضائی: مسئله جستجوي مساحت، روش مشبکه، درخت چهارت

 سطوح مخفی

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع
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 O'Rourke, J., Computational geometry in C. Cambridge University Press, 1998. 
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احتماالتی شبیه سازي گسسته پیشامد و حل مسایل صف و کارایی سنجی به : آشنایی با اصول آماري و اهداف کلی درس

 کمک نرم افزارهاي شبیه سازي

 : دانشجو با روشهاي شبیه سازي آشنا و با مفاهیم آن کار می کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 مقدمه اي بر شبیه سازي 

 اصول کلی و زبانهاي شبیه سازي 

 در شبیه سازي مدلهاي ریاضی و آماري 

 مدلهاي صف 

 سیستمهاي موجودي 

 تولید اعداد تصادفی 

 تجزیه و تحلیل داده هاي ورودي به مدل 

 آزمایش مدلهاي شبیه سازي و تعیین اعتبار آنها 

 تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از یک مدل شبیه سازي 

 اجراي یک پروژه عملی 
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 تحلیل داده هاي با حجم باال و معرفی روش هاي متفاوت براي کالستر کردن آن ها: بررسی و اهداف کلی درس

 : دانشجو با روشهاي داده کاوي آشنا و با مفاهیم آن کار می کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 هامعرفی داده کاوي و تحلیل داده 

 هاگرداوري داده 

 هاسازي دادهدیداري 

 هابندي دادهخوشه 

 هابندي دادهرده 

 بینیتشخیص الگو و پیش 

 قواعد پیوند 

 هاي نابهنجارکشف داده 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 هاي واقعیکار با داده 

 : روش ارزیابی
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1396. 

 Aggarwal, C. C., Data mining: the textbook. Springer, 2015. 
 Tan, P. N., Steinbach, M., & Kumar, V., Introduction to data mining. Pearson Education 

India, 2016. 

 Han, J., Pei, J., & Kamber, M., Data mining: concepts and techniques. Elsevier, 2011. 

 Zaki, M. J., & Meira, W., Data mining and analysis: fundamental concepts and 

algorithms. Cambridge University Press, 2014. 
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 پروژه :فارسی

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 ساعتتعداد 

 

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

روش تحقیق و 

گزارش نویسی و 

 90گذراندن 

 واحد

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري*

 عملی*

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Project 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 

 .: در این درس دانشجو یاد می گیرد چگونه یک کار تحقیقاتی را باید انجام دهداهداف کلی درس

 

 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

 :فارسی

 1کارآموزي 

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 روش تحقیق و

گزارش نویسی و 

 90گذراندن 

 واحد

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري*

 عملی*

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Internship 

1 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 

 : در این درس دانشجو یک کار عملی مرتبط با بازار کار باید انجام دهد.اهداف کلی درس

 

 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

 :فارسی

 2کارآموزي 

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

و  1کارآموزي 

 90گذراندن 

 واحد

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري اختیاري*

 عملی*

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Internship  2 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 دهد.: در این درس دانشجو یک کار عملی مرتبط با بازار کار باید انجام اهداف کلی درس

 

 

 

 

 

 
 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

کاربرد  :فارسی

کامپیوتر در 

سیستمهاي 

 تجاري

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

برنامه سازي 

 پیشرفته

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Application of 
Computer in 
Commercial 

Systems 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 

  : اهداف کلی درس

 آشنائی با بازار و فروش در دنیاي دیجیتال 

 الکترونیک آشنایی با مهارتهاي تجارت 

 آشنائی با امکانات تجارتی در دنیاي وب 

 آشنایی با تکنولوژیهاي نوین یادگیري ماشین براي بهبود تجارت الکترونیک 

 مطالعه  و تحلیل موردي 

 پیاده سازي عملی پروژه هاي مرتبط با صنایع 

 وترارائه ارتباط مفاهیم بازار و فروش دیجیتال با سایر شاخه هاي علوم و مهندسی کامپی 

 : اهداف رفتاري

پرورش دانشجو به منظور بهره برداري نظري و عملی از مباحث تجارت الکترونیکی در بهبود کسب و کار )نسبت زمان صرف شده 

 براي مباحث نظري و عملی با نظر استاد درس قابل تنظیم خواهد بود.(

 سرفصل یا روئوس مطالب :

 بخش اول: .1



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

  تعریف بازار،  بازار یابی و آمیخته بازار یابی 

 برنامه ریزي استراتژیک بازاریابی و محیط بازاریابی 

 رفتار مصرف کننده 

 روشهاي نوین در بررسی رفتار مصرف کننده 

 روشهاي نوین در شناسایی و تخمین نیازمندیهاي مصرف کننده 

 نبررسی تکنولوژي هاي نوین به منظور آنالیز رفتار مشتریا 

 بازار مصرف و تقسیم آن 

 بازار هدف 

 استراتژي محصول 

 استراتژي بازار 

 نام و نشان و بسته بندي 

 منحنی عمر محصول 

 طراحی کسب و کار 

 .استراتژي ارتباطات بازاریابی ) تبلیغات ( و آگهی تجاري 

 بررسی نمونه هاي موردي مرتبط با بخش اول 

 بخش دوم: .2

 با تمرکز بیشتر بر تجارت دیجیتال تعریف تجارت الکترونیک،  انواع تجارت 

 روشهاي مختلف ارزیابی تجارت موفق 

 روشهاي ارزیابی رضایت مشتري 

 تجارت در اینترنت و روند توسعه آن،  فناوري اطالعات، اینترنت و بازاریابی 

 بازار الکترونیکی 

 فروش و حراج در اینترنت 

 کمپین ها بازاریابی به کمک تکنولوژي هاي روز نظیر شبکه اجتماعی و 

 نمونه هاي موفق در تجارت الکترونیک و بررسی نمونه هاي موردي مرتبط با بخش دوم 

 دیجیتال سازي سازمانی 

 شهروند الکترونیک 

 بررسی تاثیر روشهاي مختلف داده کاوي و کاوش داده هاي بزرگ در بهبود تجارت الکترونیک 

 

 بخش سوم: .3

 مات در راستاي اهداف درستعریف یک مساله کاربردي مرتبط با صنایع و خد 

 پیاده سازي عملی مساله در قالب یک پروژه کاربردي 

 

 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 : روش ارزیابی

 پروژه* آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Vidal-García, J., Vidal, M., & Barros, R. H., Computational business intelligence, big 
data, and their role in business decisions in the age of the internet of things. In Web 
Services: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1048-1067). IGI 
Global, 2019. 

 Yao, M., Zhou, A., & Jia, M., Applied Artificial Intelligence: A Handbook for Business 
Leaders. Topbots Inc. 2018.  

 Graham, J. (2018). Systems analysis in business. Routledge. 

 Vom Brocke, J., & Mendling, J., Business process management cases. Digital Innovation 
and Business Transformation in Practice. Berlin et al.: Springer, 2018. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

بهینه  :فارسی

سازي ترکیبیاتی 

 و آنالیز شبکه ها

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

بهینه سازي 

 خطی

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Combinatorial 
Optimization 
and Network 

Analysis 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

استفاده از اصول شمارش و تحلیل شبکه ها : آشنایی با الگوریتم هاي حل مسایل بهینه سازي ترکیبیاتی با اهداف کلی درس

 به منظور استخراج راهبردهاي اجرایی

 : دانشجو با روشهاي بهینه سازي ترکیبیاتی و کاربردهاي آنها آشنا و با مفاهیم آن کار می کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

  مروري بر مدلسازي ریاضی 

 بهینه سازي روشهاي شمارشی و شاخه و کران براي مسایل 

 معرفی الگوریتم فراابتکاري براي حل مسایل بهینه سازي گسسته 

 مدلسازي مسایل واقعی به کمک گراف و شبکه 

 الگوریتمهاي حل مساله کوتاه ترین مسیر 

 الگوریتمهاي حل مساله بیشینه جریان 

 الگوریتمهاي حل مساله کمینه هزینه انتقال 

 الگوریتم سیمپلکس شبکه 

 ابقالگوریتم هاي تط 

 الگوریتمهاي کوچکترین درخت فراگیر 

 بررسی کاربردهاي مسایل شبکه در حمل و نقل، بهینه سازي شبکه و طراحی شبکه 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 اجراي پروژه کاربردي 

 : روش ارزیابی

 پروژه* آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي*

 

 :فهرست منابع

 V. Balakrishnan, Network Optimization, Chapman and Hall/CRC , 1995.  

 R.K. Ahuja, T.L. Magnanti, J.B. Orlin, Network Flows: Theory, Algorithms, and 

Applications, Prentice-Hall, 1993. 

  ،1395مهدي قطعی، بهینه سازي خطی و بهینه سازي ترکیبیاتی، انتشارات ناقوس. 

 

 
  

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Ahuja%2C+Ravindra+K.%2C+1956-%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Ahuja%2C+Ravindra+K.%2C+1956-%22


 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به

مبانی  :فارسی

 آنالیز ریاضی

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

ریاضی عمومی 

، مبانی علوم 1

 ریاضی

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

: این درس با هدف آشنایی دانشجویان علوم ریاضی در کلیه رشته هاي ریاضیات و کاربردها ، آمار و کاربردها اهداف کلی درس

ریاضی طراحی شده و الزم است که مقدمات نظري و کاربردهاي الزم در این موضوع جهت  و علوم کامپیوتر، با مبانی آنالیز

 شرکت  کلیه دانشجویان در یک کالس مشترک را در بر داشته باشد.

 : دانشجو با مبانی آنالیز ریاضی آشنا و با مفاهیم آن کار می کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 ي اعداد حقیقی، توپولوژي روR حد و پیوستگی روي ،Rمشتق، آشنایی با فضاهاي متریک و مفاهیم توپولوژیکی آن ، 

  ،مجموعه اعداد حقیقی، اصل کمال، خاصیت ارشمیدسی 

  مجموعه هاي باز و بسته رويRم ، 

  جموعه هاي فشرده رويR ، 

  ،قضیه هاینه بورل 

  مجموعه هاي همبند رويR ، 

  ،پیوستگی توابع 

  ،قضیه مقدار میانی و قضیه اکسترمم 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

  ،پیوستگی یکنواخت 

  ،مشتق توابع 

  ،قضیه مقدار میانگین، قاعده هوپیتال 

  ،فضاهاي متریک 

  ،مجموعه هاي باز و بسته، مجموعه هاي فشرده، مجموعه هاي همبند، دنباله ها و همگرایی آنها، حد و پیوستگی توابع

 ته، پیوستگی یکنواخت.حفظ فشردگی و همبندي توسط توابع پیوس

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Rudin, W., Principles of mathematical analysis (Vol. 3). New York: McGraw-hill, 

1964. 
 Gordon, R. A., Real Analysis: A first course. Addison Wesley, 2001. 

 1388فضاهاي متریک با طعم توپولوژي، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ سوم، ، مجید میرزا وزیري. 

 

 

 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

مبانی   :فارسی

 جبر

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز:  

مبانی علوم 

 ریاضی 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Foundation 
of Algebra 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 

 : معرفی و مطالعه مقدماتی ساختارهاي جبر کلی و کالسیک اهداف کلی درس

 : دانشجو با مبانی جبرآشنا و با مفاهیم آن کار می کند.اهداف رفتاري

 

 :سرفصل یا رئوس مطالب

هاي جایگشتی و قضیه گروهگروه، گروه، همریختی، زیرگروه و گروه خارج قسمتی، قضایاي گروه هاي دوري و قضیه الگرانژ، نیم

ها، زیرحلقه و مشخصه حلقه، کیلی، زیر گروههاي نرمال و زیرگروه مشتق، قضایاي یکریختی، حلقه و اعمال مقدماتی روي حلقه

 هاايآل اول و ماکسیمال، حلقه چندجملهها، ایدهها و همریختی حلقهآلایده

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 : روش ارزیابی

 پروژه نهاي نهایی*آزمو میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 

 :فهرست منابع

 Gallian, J. Contemporary abstract algebra. Nelson Education, 2012 

 Kleiner, I., A history of abstract algebra. Springer Science & Business Media, 2007. 

 

 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

نظریه  :فارسی

 گذاريکد

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

مبانی ماتریس 

ها و جبرخطی یا 

 مبانی جبر

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Coding 
Theory 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

: شناخت مفاهیم اساسی ساخت کد و انتقال اطالعات از کانال نویزدار، روش هاي تشخیص و تصحیح خطا، اهداف کلی درس

 آشنایی با  کد هاي مهم و داراي ساختار

 دانشجو با پایه هاي کد آشنا و با مفاهیم آن کار می کند.: اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

  کد هاي بلوکی، تعریف، پارامترهاي کلیدي، ماتریس مولد و ماتریس بررسی توازن، کانالهاي مخابراتی و معرفی  مختصر

 بعضی از مدوالسیون هاي معروف

 طرح تصمیم، احتمال هاي کشف و تصحیح خطا 

  مینیمم فاصله، کدگشایی بیشترین درستنماییکدگشایی 

  میدان هاي متناهی، روش ساخت و توسیع، چندجمله ها و محاسبات روي میدان هاي متناهی 

 دست آوردن کد هاي جدید از یک کد مفروض، دوگان یک کد خطی به 

 کدگشایی بر اساس مشخصه 

 کشف و تصحیح خطاهاي گروهی 

 يکدهاي با خاصیت بیشترین جدایی پذیر 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 مولر-کدهاي همینگ و رید 

 ( کدهايHadamard, Quadratic residue codes ،Convolutional codes ،LDPC codes, 

constructions) 

 ( الگوریتمهاي کدگشایی تکراريIterative decoding algorithms) 

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 

 :فهرست منابع

 Wicker, S. B., Error control systems for digital communication and storage (Vol. 1). 
Englewood Cliffs: Prentice hall, 1995. 

 Shu Lin and Daniel Castello, Error control coding. Pearson Education India, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 

 عنوان درس به 

هاي زبان :فارسی

 برنامه سازي

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

ساختمان 

ها و داده

 هاالگوریتم

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی

 عنوان درس به

انگلیسی : 
Programming 

Languages 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

با مفاهیم پایه در طراحی زبانهاي سطح باالي برنامه سازي و ویژگی عمده هر دسته از زبانها شامل   : آشناییاهداف کلی درس

 زبانهاي امري، تابعی، منطقی و شی گرا

 : دانشجو با اصول زبانهاي سطح باال آشنا و با مفاهیم آن کار می کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 سازي و دالیل مطالعه آنهاي برنامهمعرفی کلی درس زبان 

 بندي زبانطبقه( ها بر حسب کاربردProgramming Domains) 

 معیارهاي ارزیابی زبان( هاي برنامه سازيLanguage Evaluation Criteria) 

 ها بر اساس مدل برنامهبندي زبانطبقه( سازيLanguage Categories) 

 برنامههاي مهم اي از روند تحول زبانتاریخچه( سازيEvolution of the Major Programming Languages) 

 ( توصیف نحو و معناDescribing Syntax and Semantics) 

 اسامی، وابسته( سازي و حوزهNames, Bindings, and Scopes) 

 هاي دادهتایپ( ايdata types) 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 عبارت( ها و دستور انتسابExpressions and Assignment Statements) 

 ( ساختارهاي کنترلی سطح دستورالعملStatement-Level Control Structures) 

 ( زیربرنامهSubprograms) 

 (زبانهاي برنامه نویسی تابعیFunctional Programming Languages) 

 ( زبانهاي برنامه نویسی منطقیLogic Programming Languages) 

 : روش ارزیابی

 پروژه مونهاي نهایی*آز میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Sebesta, R. W., Concepts of programming languages. Boston: Pearson,  2012. 
 Pratt T. W.  and M. V. Zelkowitz, Programming Languages: Design and Implementation, 

4nn nnnnnnn, nnnnnnnn-nnnn, 2000. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

 :فارسی

گرافیک 

 کامپیوتري

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

ساختمان داده 

 ها و الگوریتمها

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Computer 

Graphics 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

  ف از این درس ارائه مقدمه اي بر نظریه و عمل گرافیک کامپیوتري است. : هداهداف کلی درس

و یک زمینه در ریاضیات شامل آشنایی با  ++ C یا C در برنامه نویسی دراین درس نیازمند یک زمینه خوب : اهداف رفتاري

در   OpenGLتئوري و استفاده از هندسه، مختصات و جبر خطی مانند ضرب ماتریس است. دانشجویان از کتابخانه هایی مانند 

 .ی دهد ، استفاده خواهند کردچندین پروژه برنامه نویسی که تئوري و کاربرد برنامه هاي گرافیکی کامپیوتري را نشان م

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 مقدمه و معرفی درس، انگیزه ، موارد استفاده و تاریخچه 

 سیستم ها و مدل هاي گرافیکی 

  برنامه نویسی گرافیک: شروع کار با OpenGL  

 ورودي و تعامل در OpenGL   

 2هندسی و تحوالت در  اشیاD  3وD  

  ، پنجره ها و نماي نمایشمختصات همگن، نمایش ماتریس 

 مشاهده بصورت سه بعدي ، پیش بینی ها ، حذف سطح پنهان 

  نور و سایه ، منابع نور ، )جزئیات سطح ، ردیابی اشعه ، تابش( .نور ، سایه و مواد 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 : روش ارزیابی

 پروژه* آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :منابع فهرست

 Angel, E., Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL, 4th 

edition, Addison-Wesley, 2005. 

 Marschner, S., & Shirley, P., Fundamentals of computer graphics. CRC Press, 2018. 

 Guha, S., Computer Graphics Through OpenGL®: from theory to experiments. CRC 

press, 2018. 

 Gordon, V. S., & Clevenger, J. L., Computer Graphics Programming in OpenGL with 

C++. Stylus Publishing, LLC, 2018. 

 

 
 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

 منطق :فارسی

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

پیشنیاز: دروس 

مبانی ترکیبیات 

و مبانی منطق و 

نظریه مجموعه 

 ها

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Logic 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 : مقدمه اي درباره نظریه مدل ها، تصمیم ناپذیري منطق مرتبه اول و نظریه هاي ریاضیاهداف کلی درس

ین درس مقدمه اي در زمینه اهداف و فنون منطق رسمی ارائه می دهد. منطق علم استدالل صحیح است و : ااهداف رفتاري

یک استدالل صحیح را خوب می کند، یعنی چه چیزي در مورد ساختار یک هدف ما از مطالعه منطق این است که چه چیزي 

استدالل صحیح وجود دارد که تضمین می کند، اگر مقدمات همه درست باشد، نتیجه گیري درست خواهد بود؟ دانشجو مفاهیم 

 .حقیقت و اثبات و ارتباط بین آنها را درک خواهد نمود

 :سرفصل یا رئوس مطالب

  منطق در میان علوممقدمه: جایگاه 

  مجموعه و توابع 

  مقدمه حساب محاسباتی 

  معناشناسی حساب محاسباتی 

  قضیه الحاق 

  توصیف حالت 

 فرم عادي انقطاعی و کامل بودن بیان 

  آزمون اعتبار سنج 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

  قضیه فشردگی 

  مشتق 

  کامل بودن SC 12 

  جایگزینی معادل ها 

  ترجمه 

  حساب منشور 

  اشتقاق 

 راسل نظریه توصیفات مشخص 

 جبر بولی 

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Jonathan Herring, Leigh Thompson, Learn the Art of Logic and Persuasion 

(Collection), Pearson, 2013. 

 

 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

 :فارسی

سیستمهاي 

اطالعاتی 

 مدیریت

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 اصول مدیریت

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Information 
Management 

Systems 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 : آشنایی با سیستم هاي مدیریت نوین با توجه به پیشرفتهاي فناوري اطالعاتاهداف کلی درس

 می کند.: دانشجو با سیستم هاي مدیریت آشنا و با مفاهیم آن کار اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

یک رشته رسمی در زمینه آموزش تجارت است که پل ارتباطی بین علوم کامپیوتر و  (MIS) سیستم هاي اطالعات مدیریت

نمایانگر مجموعه  MIS رشته هاي معروف تجاري مانند امور مالی، بازاریابی و مدیریت ایجاد می کند. تعریف معمول این است که

ري ها، افراد و فرایندهایی است که منابع اطالعات و ارتباطات یک سازمان را مدیریت می کنند. به طور کلی ، سیستم اي از فناو

می تواند وسیله اي براي انتقال اطالعات   MISهاي اطالعاتی شامل هر گونه تعامل بین داده هاي سازمان یافته و افراد هستند.

یا سیستم هایی که داده ها را مدیریت  (Microsoft Excel )مانند عات را نمایش می دهد)مانند اینترنت(، نرم افزاري که اطال

این  می کنند، باشد. در این درس مولفه هاي سیستم هاي اطالعاتی مدیریت و نحوه استفاده از آنها در تجارت آشنا خواهید شد.

 درس شامل بخشهاي زیر است:

 مقدمه اي بر سیستم هاي اطالعاتی مدیریت 

 سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه  و امنیت سیستم هایاطالعات مدیریت شامل  مبانی 

  داده ها و پایگاه هاي داده 

 سیستمهاي اطالعاتی و استراتژي سازمان 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 توسعه سیستم هاي اطالعاتی 

 سیستم هاي اطالعاتی در جامعه و جهان 

  ارتباط سازمان با سیستم هاي اطالعاتی 

  اطالعاتی در سازمانانواع سیستم هاي 

 یکپارچگی سیستم هاي اطالعاتی 

 : روش ارزیابی

 پروژه* آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 

 :فهرست منابع

 Xu, J., Essential Topics of Managing Information Systems. World Scientific, 2019. 
 Laudon, K. C., & Laudon, J. P., Management information systems: managing the digital 

firm. Pearson Education Limited, 2018. 

 Peppard, J., & Ward, J., The strategic management of information systems: Building a 

digital strategy. John Wiley & Sons, 2016. 

 
 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 بهعنوان درس 

 :فارسی

ریاضیات 

 مهندسی

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 2ریاضی عمومی 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Engineering 
Mathematics 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

: معرفی مباحث کاربردي ریاضی در مهندسی به خصوص در حوزه کار با اعداد مختلط و معادالت دیفرانسیل اهداف کلی درس

 با مشتقات جزئی و مدلسازي مسایل واقعی

 : دانشجو با مفاهیم پیشرفته ریاضیات آشنا و با مفاهیم آن در مسایل مهندسی کار می کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 ( اعداد مختلطComplex numbers) 

 ( پیوستگی و مشتق پذیري توابع مختلطComplex function) 

 ( محاسبه انتگرال توابع مختلطIntegral of complex functions) 

  سري هاي( فوریهFourier series) 

 ( روش هاي تحلیلی براي حل معادالت دیفرنسیل جزییAnalytical methods to solve the partial 

differential equations) 

 ( روش سري فوریه براي معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزییFourier transform to solve the partial 

differential equations) 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 : رزیابیروش ا

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 E. Kreyszig,H. Kreyszig, J. Norminton, Advanced Engineering Mathematics, 10th 

Edition, JOHN WILEY & SONS, INC, 2011. 

 

 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

 :فارسی

 1احتمال 

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 مبانی احتمال

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Probability 

1 

 تکمیلی عملی :آموزش 

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 : آشنایی با توزیع هاي توام متغیرهاي تصادفی و استنباطهاي آمارياهداف کلی درس

مختلف استفاده : دانشجو با مفاهیم پیشرفته توزیع ها و استنباطها آشنا و از آنها به صورت عملیاتی براي کاربردهاي اهداف رفتاري

 می کند.

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 )و شرطی، مفاهیم مقدماتی توزیع توام دو یا چند متغیر تصادفی )پیوسته و گسسته(، توزیع حاشیه اي )کناري

کواریانس )همپراشی(، همبستگی، استقالل دو متغیرتصادفی، امید ریاضی شرطی، امید ریاضی و واریانس حاصل جمع 

ی مستقل، توزیع توابعی از یک یا چند متغیر تصادفی، نمونه گیري، نمونه گیري تصادفی ساده، آماره چند متغیر تصادف

 آماره هاي ترتیبیها،

  برآورد: مفهوم برآورد، برآورد میانگین و واریانس نمونه، توزیع هاي نمونه، قضیه حد مرکزي، قانون اعداد بزرگ و

 فواصل اطمینان براي میانگین و واریانس جامعهنامساوي چبیشف، مارکف و جنسن، انواع 

  آزمون فرض: اصول آزمونهاي آماري، انواع خطاها، آزمونهاي یک دامنه و دو دامنه، رابطه بین آزمون فرض و فاصله

 اطمینان، آزمون فرض در مورد میانگین و نسبت، 

 طی سادهرگرسیون: خطی ساده، استنباط آماري در مورد پارامترهاي مدل رگرسیونی خ  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Grimmett, G. and Welsh D. Probability: an Introduction, 2nd Edition, OUP, 2014. 

 Ghahramani, S., Fundamentals of Probability: with Stochastic Process, 3rd Edition, CRC 
Press, 2014 

 انتشارات شیخ بهایی.1389علی همدانی، ویرایش هشتم، چاپ دهم -راس، ش، مبانی احتمال، احمد پارسیان ، 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

 :فارسی

زیست 

شناسی 

سلولی و 

 مولکولی

 تعداد واحد :

واحد نظري  3

 واحد عملی 1+

 

 

 تعداد ساعت

نظري ساعت  48

ساعت  32و 

 عملی

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز:  

 ندارد

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی*

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Cellular 
and 

molecular 
biology 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

     : اهداف کلی درس

با توجه به این که رشته بیوانفورماتیک یکی از رشته هاي پر کاربرد در دنیا است. وجود این درس کمک به یادگیري درس 

 بیوانفورماتیک می نماید.

 سرفصل یا رئوس مطالب:

درباره سلول  داده می شود . در ادامه  ساختار و توالی مولکول هاي بزرگی مانند دي ان اي، آران اي در این درس یک دید کلی 

و پروتیین مورد بررسی قرار می گیرند. سپس دگما مرکزي تحلیل می شود. در انتها ارتباط زیست شناسی و کامپیوتر مشخص 

 می گردد. موارد زیر در سرفصل ارائه می شود:

  حجیم در زیست شناسیمعرفی دادهاي 

 ( انواع سلولTypes of cell) 

  یوکاریوتEukaryotic 

  پروکاریوتProkaryotic 

   مولکول هاي بزرگMacromolecules (sequence and strucures) 



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

   دي ان ايDNA 

  ار ان ايRNA 

  پروتیینProtein 

  دوگماي مرکزيCentral dogma 

  الگوبرداريTranscription 

  ترجمهTranslation 

  کپی برداريReplication 

  تقسیم سلولیCell division 

  میوزMeiosis 

  میتوزMitosis 

 ژنوم  و نحوه سکانس کردن رابطه آن با مفاهیم گراف در علوم کامپیوتر 

 ( ارتباط بین زیست شناسی و کامپیوترRelation between biology and computer) 

 بررسی بیماري هاي ژنتیکی 

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  آزمون هاي نوشتاري*  

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Raff, M., & Keith Roberts, P. W., 

Molecular biology of the cell, Garland Science, Taylor and Francis Group, 2018. 

  ،1385گیتی امتیازي، محسن کریمی، مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک، ناشر مانی. 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 

 

 

 عنوان درس به

 :فارسی

مباحثی در 

 الگوریتم ها

 

 

 

 تعداد واحد :

3 

 تعداد ساعت

 ساعت 48

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

طراحی و تحلیل 

 الگوریتمها

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Topics in 
Algorithms 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

 الگوریتم و پیگیري مباحث در تحصیالت تکمیلی : آشنایی با مسایل پیشرفته در حوزهاهداف کلی درس

 : دانشجو با روشهاي پیشرفته الگوریتم ها آشنا و با مفاهیم آن کار می کند.اهداف رفتاري

 :سرفصل یا رئوس مطالب

 تواند شامل مباحث زیر باشد:شود و میمطالب این درس با پیشنهاد استاد درس و تایید گروه ارائه می

 مقدمه 

 هاي تقریبیالگوریتم 

 جستجوي محلی 

 هاي تصادفیالگوریتم 

   هاي آنالینالگوریتم 

 الگوریتم(  هاي ستریمنگStreaming algorithms ) 

 الگوریتم( هاي هندسی و ترسیم گرافGeometric Algorithms & Graph Drawings) 

  



 علوم کامپیوتر-کارشناسی

 

 : روش ارزیابی

 پروژه آزمونهاي نهایی* میان ترم* ارزشیابی مستمر

  هاي نوشتاري*آزمون   

 عملکردي

 

 :فهرست منابع

 Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. Introduction to Algorithms 
(3-rd edition). MIT Press and McGraw-Hill, 2009. 
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 عنوان درس به

مبانی  :فارسی

 بیوانفورماتیک

 تعداد واحد :

واحد نظري  3

 واحد عملی 1+

 

 

 تعداد ساعت

ساعت نظري  48

ساعت  32و 

 عملی

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

زیست شناسی 

سلولی و 

 مولکولی

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی*

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Introduction 
to 

Bioinformatics 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

عملی علوم پایه ارائه این درس در سطح علوم پایه به دانشجو کمک می کند تا بر روي  یکی از کاربردهاي : اهداف کلی درس

 آگاهی یابد.

 : دانشجو با روشهاي مختلف کامپیوتري در بیوانفورماتیک آشنا و با مفاهیم آن کار می کند.اهداف رفتاري

 سرفصل یا رئوس مطالب:

این درس معرفی  برروي کاربرد متدهاي محاسباتی برروي آنالیز داده هاي زیست شناسی است . تمرکز اصلی برر وي روش هاي 

 سباتی برروي داده اي ژنومیک و پروتومیکس است. موارد زیر در سرفصل ارائه می شوند:محا

 کاربرد بیوانفورماتیک در صنعت و حوزه پزشکی 

       توازن جفت توالی هاAlignment of pairs of sequences  

     توازن چند توالیMultiple sequence alignment  

  کار کردن با نرم افزار ها و سرورهايalignment 

 معرفی انواع روش هاي پیشگویی ساختار 

  پیشگویی ساختار دومRNA Prediction of RNA secondary structure  
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   کار کردن با نرم افزار ها و سرورهايRNA structure prediction 

    پیشگویی درخت فیلوژنتیکphylogenetic tree prediction 

   کار کردن با نرم افزار ها و سرورهايphylogenetic tree prediction 

  معرفی پایگاه داده هاي زیستی 

     پایگاه داده براي توالی هاي مشابهDatabase search for similar sequences  

  کار کردن با پایگاه داده هاي زیستی 

      پیشگویی ژن هاGene Prediction  

   کار کردن با نرم افزار ها و سرورهايGene prediction 

   معرفی انواع روش هاي کالس بندي 

    کالس بندي کردن پروتئین ها وپیشگویی ساختارProtein classification and structure prediction  

   کار کردن با نرم افزار ها و سرورهايProtein structure prediction 

    آنالیز ژنوم         Genome analysis  

   کار کردن با نرم افزار ها و سرورهايGenome analysis 

 .... کاربرد بیوانفورماتیک در شناسایی بیماري هاي خاص مانند سرطان، اوتیسم و بیش فعالی  و  
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مبانی  :فارسی

 کارآفرینی

 

 

 

 تعداد واحد :

2 

 تعداد ساعت

 ساعت 32

 

 

 

 نوع واحد

  نظري  جبرانی

 

 

 

دروس پیشنیاز: 

 ندارد

 

 

 عملی

 نظري  پایه  

 عملی

 نظري  تخصصی

 عملی

 نظري* اختیاري*

 عملی

 عنوان درس به

 انگلیسی :

Entrepreneurship 

 آموزش تکمیلی عملی :

 سفر علمی 

 

 کارگاه 

 دارد 

 آزمایشگاه

 ندارد 

 سمینار 

  اهداف کلی درس: 

 آشنایی دانشجویان با 

 تاریخچه ، مبانی و مهارت هاي مورد نیاز براي موفقیت در فرایند کارآفرینی 

 روش هاي مدیریت کسب وکار 

 کارآفرینی آشنایی با نحوه کاربرد تکنولوژي هاي روز در حوزه 

 بررسی مطالعات موردي کارآفرینی در حوزه هاي مختلف 

 آشنایی با فرهنگ کار و کارآفرینی اهداف رفتاري:

 سرفصل یا روئوس مطالب :

 اشنایی با تاریخچه کارآفرینی ، مفاهیم کارآفرینی و انواع آن-1

خانه ، کسب وکار روستائی ، کسب وکار در فناوري آشنایی با انواع کسب وکار و مبانی و اصول کسب وکار ) کسب و کار در -2

 (Case Studyهاي واقعی )اطالعات ، کسب وکار در بخش خدمات( به همراه بررسی نمونه

 آشنایی با مبانی بازار و مدیریت بازار -3

 آشنایی با داستان هاي موفقیت و شکست کارآفرینان و قهرمانان توسعه -4
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 انتخاب ایده کارآفرینیارزیابی امکان سنجی و -5

 (Case Studyهاي واقعی )به همراه بررسی نمونه آشنایی با چارچوب طرح کسب وکار-6

 طراحی جداول و محاسبات طرح کسب وکار ) تمرین عملی(-7

 آشنایی با مراحل ثبت و تأسیس شرکت و آشنایی با انواع شرکت ها-8

 لیات قوانین تجارت در ایرانآشنایی با مبانی کسب وکار در اقتصاد ایران وک -9

 آشنایی با تجربیات موفق کارآفرینان ایرانی -10

در این راستا الزم است دانشجویان ....آشنایی با مهارت هاي کارآفرینی : کارگروهی ، مدیریت منابع ،مدیریت مالی ، ارتباطات و -11

 صورت عملی تمرین کنند. با فرهنگ کار گروهی و انجام پروژه هاي مشترک در طول درس آشنا و به

 (Case Studyهاي واقعی )به همراه بررسی نمونه برنامه ریزي و سازماندهی کسب وکار-12

 راه اندازي کسب وکار ، تولید ، کنترل کیفیت و کنترل هزینه ها -13

 بازرایابی ، فروش و ارتباط با مشتري --14

 نوشتن طرح تجاري )به صورت نظري و عملی( -15

ه کاربردهاي کارآفرینی در حوزه هوش مصنوعی، یادگیري ماشین، تکنولوژي شبکه و ابرهاي محاسباتی، سالمت ارائ -16

الکترونیک، بانکداري الکترونیک، بیمه، خدمات بانکی و تجارت الکترونیک و ... به منظور پرورش فکري و عملی دانشجویان جهت 

 ارزش از مباحث و تکنولوژي هاي یاد شدهایجاد کسب و کار جدید و سوق دادن دانشجو به خلق 

انجام تحقیق توسط دانشجو در خصوص آشنایی با کسب و کارهاي جدید بر اساس مباحث دروس کارشناسی که دانشجو در  -17

ترمهاي قبلی کسب کرده است. استاد درس نیز باید با تشویق دانشجو، زمینه بهره برداري وي از مباحث رشته تحصیلی کارشناسی 

 ر فرآیندهاي شغلی آینده را فراهم نماید.د
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