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  اصول حاكم بر تدوين برنامه 1فصل
        

 مورخ  696-2شماره  جلسه مصوب» هاي درسي دانشگاهي  برنامه ر تدويناصول حاكم ب«بر مبناي  برنامه حاضر اساساً   

برخي از اين اصول و  بركيد ٔدر اين فصل با تا ،در اين راستا. تنظيم شده است )آموزش عالي(ريزي   شوراي برنامه  11/8/87

  .دهيم  يهاي اصلي برنامه را مورد توجه قرار م  برخي ويژگي ،هاي آن  پيامد

 كيد بر مديريت پويأريزي درسي با تا        برخورد علمي با برنامه.1-1

در تنظيم و تدوين برنامه تالش شده است كه كليه اجزاء برنامه اعم از ساختار يا محتوي بر پايه داليل و نتايج  .1-1-1 

در نهايت  نطقي صورت گرفته وبه همين دليل طراحي برنامه بر مبناي يك فرايند م. حاصل از اصول حاكم تعيين شوند

 . شده استاساس آن تكميل   پس برساهداف هر بخش از برنامه دقيقاً بيان شده و 

  يه بر پيشاز تكقرارگرفته و  كيدٔمورد تا »خود تنظيمي«اصول مديريت پويا و استفاده از  ،در تدوين برنامه. 1-1-2    

  در اين ديدگاه تضمين حداقل. المقدور پرهيز شده است  يت حتيفرضهاي ساختاري يا مديريتي در رابطه با تضمين كيف

صورت گرفته و تضمين مابقي  وريناق وزارت علوم، تحقيقات و فبرنامه و از طريدر چارچوب مصوب هاي آموزشي 

  .عهده مجري خواهد بود  بر مابقي برنامهبا تنظيمات و اجراي  استانداردها

 بر محتوي اصلي كيدٔتا.1-2

و انتخابي در  الزامي محتوي اصلي برنامه در قالب دروس هاي آموزشي به عنوان  پذيري، حداقل  بر انعطاف كيدٔضمن تا

تخصصي هر رشته را تضمين نموده و دروس محتوي اصلي و  ،راستا، هسته برنامهدر اين . اند  برنامه گنجانده شده

) مهندسي و علوم در اين مورد فني(اص خ پايهبرنامه را در يك  معلومات عمومي و جامعيت علمي پايهمشترك 

                                                                                                                                                                        .كند  تضمين مي

 ي و خود تنظيمي آموزشيدآم        كار.1-3

عاليق و  ،ها  هاي علوم و انگيزه  باالخص در رشتهدر دانشگاهها، دم همگوني دانشجويان پذيرفته شده ع  .1-3-1

مخصوصاً در شرايط فعلي كه پذيرش به صورت ( .استعدادهاي متفاوت اينگونه دانشجويان مدنظر قرار گرفته است

 .)پذيرد  يمتمركز از طريق كنكور سراسري صورت م
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  آينده شغلي و باالخص محدوديتهاي موجود در بازار كار و تغييرات موجود در اين زمينه با توجه به توانايي. 1-3-2

  .گرفته است قرار مدنظر ،هاي متفاوت دانشجويان پذيرفته شده

هاي بومي و   مزيتد نظر و همچنين هاي مور  هاي مختلف رشته  شاخه  هاي مختلف دانشگاهها در زير  توانايي .1-3-3

  .مدنظر قرار گرفته است ،تنوع كادر هيئت علمي آموزشي و پژوهشي

 »خود تنظيمي«قرار داشته و فاكتورهاي متضمن  هتوج  عدم امكان بازنگري مستمر و متمركز در كشور مورد. 1-3-4

مين هيئت علمي در ٔآنها، تا بازنگري در دروس و استاندارد برايبرنامه با پسخور منفي در جهت اعمال فاكتورهاي الزم 

  .هاي مورد نظر جامعه و بازاركار و نظاير آن مدنظر قرار گرفته است  رشته

  »اي  رشته  بين« هاي  هجهت ادامه تحصيل در رشتتنوع عاليق و همچنين ايجاد محمل مناسب . 1-3-5

(interdisciplinary) ر گرفته استهاي متعدد مدنظر قرا  بر عدم لزوم تصويب برنامه كيدٔبا تا.  

 كيد بر اهميت پژوهشٔتا .1-4

  ،بر لزوم ارائه مناسب برنامه با استانداردهاي مورد نظر كيدٔضمن تا

كارشناسي مدنظر قرار گرفته در مقطع  تكراري ايجاد دروس در استفاده بهينه از وقت اساتيد و عدم تشويق.1-4-1

كيد ٔو تا مشترك با دوره كارشناسي اطع تحصيالت تكميليبر امكان ارائه دروس متنوع و تخصصي در مق كيدٔتا .است

و فعاليت در مقاطع تحصيالت  پرداختن به پژوهشبه روز ماندن و بر لزوم ايجاد زمان الزم براي اساتيد به جهت 

 .مورد توجه قرار داشته است تكميلي

رائه مكرر يا موازي كالسها تضمين تشكيل آسان و بدون مشكل كالسها در سطح دانشگاه و عدم تشويق ا .1-4-2

  .مورد توجه قرار گرفته است

هاي مجاور و   به جهت آشنايي بيشتر دانشجويان با رشته) در حد امكان(تشكيل كالسها با تنوع دانشجويي . 1-4-3

  .گرفته است قرار مدنظر تمركززدايي علمي و مشابه و اغناء بيشتر كالسها در مقطع كارشناسي
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  ساختار برنامه و تعاريف واژگان 2فصل

     

برنامه را بر مبناي  يپس ساختار كلسپرداخته و  1پيامدهاي اصول مطروحه در فصل  بررسيدر اين فصل ابتدا به  

  .موارد مذكور ارائه خواهيم كرد

 اصول حاكم برخي از پيامدهاي  .2-1

 :برخي پيامدهاي اين اصول عبارتند از

هاي الزم تثبيت   ن فقط حداقلآاز پيش تعيين شده كه در  ياختار كلارچوب برنامه بايد داراي يك سچ. 2-1-1

  .شد و تعيين مابقي جزئيات بايد در اختيار مجري قرار گيرداشده باشند، ب

باشد به اين معنا كه  »كلي به جزئي«بلوك با روند سلسله مراتبي -برنامه بايد داراي يك ساختار بلوك. 2-1-2

  مطرح تر  خاص دروسله مراتب ستدريج با نزول در سل  عدد مشترك بوده و بههاي مت  رشته  دروس باالتر بين

  .شوند  مي

از برنامه بايد با اهداف مشخص تنظيم شده و بر مبناي اين اهداف سياستگذاري و تكميل شود  بلوكهر . 2-1-3

  ).داد واحد وچه از لحاظ محتوي دروسچه از لحاظ تع(

 هاي آموزشي ظاهر   ضرورت و فقط به جهت تضمين حداقل  در حددروس اجباري در برنامه فقط . 2-1-4 

  .پذير با اهداف مشخص ارائه شوند  شوند و مابقي دروس بايد در يك قالب انعطاف  مي

  .باشد ستهاي الزم در هر رشته ا  كننده حداقل  مشخص كه تضمين» هسته«بايد شامل يك برنامه . 2-1-5

  .باشد كهاد/م مناسبي مرتبط با دروس اختياريبرنامه بايد داراي يك بخش با حج. 2-1-6
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  تعاريف واژگان. 2-2

  .پردازيم  در اين بخش به تعريف واژگان مورد استفاده در اين برنامه مي

  برنامه .2-2-1

و جزئيات محتوي و مقررات مربوطه اشاره دارد، كه در سطح وزارت علوم،  ارائه شده در اين مجموعهبه برنامه 

اين مفهوم با برنامه درسي كه نهايتاً در هر يك . (شود  جهت اجرا در كليه دانشگاهها مصوب ميوري اتحقيقات و فن

  .)از دانشگاهها اجرا خواهد شد متفاوت است

  مجموعه آموزشي  .2-2-2

و اساساً در آموزشي هستند -هاي مشترك علمي  هاي مختلف است كه داراي جنبه  اي از رشته  عبارت از مجموعه

فني و ، رياضي علوم آموزشي هاي  مجموعهمانند . (ي آنها وجود دروس مشترك امكانپذير استبرنامه درس

   ...)پزشكي و مهندسي،

  »در اختيار دانشگاه«ضوابط . 2-2-3

صالح در دانشگاه تثبيت شده و پس از آن رعايت آنها در زير   هستند كه توسط مرجع ذي يضوابطي در برنامه درس 

به زير تواند   وابط ميـاين ض اختيار تعيين. الزامي است) دانشجو-گروه-ير دانشكدهنظ(هاي مربوطه   مجموعه

 .به كار رفته باشد »فقط در اختيار دانشگاه«مگر عبارت  ،هاي مربوطه با رعايت سلسله مراتب تفويض شود  مجموعه

  ...)و  دروس معافيتنظير : مثال(

  »در اختيار دانشكده« ضـوابط .2-2-4

  .شود  تعريف مي »دانشكده«لي در رابطه با و 3-2-2مشابه 

  »در اختيار گروه«ضوابط  .2-2-5

  تصميماي گروه وجود نداشته باشد   چنانچه در دانشكده. شود  تعريف مي» گروه«ولي در رابطه با  3-2-2شابه م

  . دانشكده خواهد بوداختيارات مربوطه به عهده  ر موردد گيري
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  »ودر اختيار دانشج« ضـوابط .2-2-6

ارچوب ساير مقررات بدون محدوديت ويژه و در اختيار دانشجو رنامه درسي هستند كه اساساً در چضوابطي در ب

   .)اي برخوردار است  هدايت استاد راهنما از اهميت ويژه(. هستند

  » الزامي «درس  .2-2-7

 ت برنامه توسط دانشجودر برنامه مشخص شده و اخذ آن با رعايت ساير مقررا عيندرسي است كه با سرفصل م 

  .است الزامي

  »انتخابي«درس. 2-2-8

ارچوب آن توسط برنامه رنامه از بين جدولي از دروس كه چدرسي است كه اخذ آن با رعايت ساير مقررات ب

  .است لزاميا ،مشخص شده است

  »اختياري«درس . 2-2-9

  .است  »در اختيار دانشجو«اخذ آن با رعايت ساير مقررات درسي است كه 

  »كهاد«دروس  .2-2-10

شوند و در صورت اخذ دروس آن   خاص مشخص ميرشته يك بسته آموزشي در يك  در قالبدروسي هستند كه 

  .با كهاد مربوطه فارغ التحصيل شودخود كهاد در رشته - تواند مطابق آيين نامه مهاد  بسته توسط دانشجو، دانشجو مي

  »معافيتبا امكان «درس . 2-2-11

تواند با آزمون يا ضوابط تعيين شده توسط دانشگاه بدون شركت   در چارچوب مقررات دانشگاه مي هدرسي است ك

  .شود محسوب در كالس درس گذرانده

  »پيشنياز«درس  .2-2-12

  .درسي است كه اخذ و قبولي در آن قبل از درس ديگري الزامي باشد

  »همنياز«درس . 2-2-13

  . پذيرد  مي صورتدرس ديگري  ازيا قبل  همزمان باآن  درسي است كه اخذ
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  »پايه«درس . 2-2-14

درسي است كه در برنامه به دليل آماده نمودن دانشجو به منظور گذراندن دروس اصلي و تخصصي رشته و يا به 

  .دشو  و همچنين درك بهتر ساير دروس ارائه مي اوعلت افزايش اطالعات و تقويت بنيه علمي و عملي 

  »گروه«. 2-2-15

» گروه «  چنانچه در ساختار دانشگاه. اجرا خواهد كرد در يك رشته ست كه برنامه را  ن واحد آموزشيكوچكتري

  .شود  موجود نباشد،كليه وظايف و اختيارات به دانشكده منتقل مي

  ساختار برنامه. 2-3

  شامل بخش 1  در قالب جدولساختار كلي برنامه  ،و پيامدهاي اين اصول 1ه در فصل طرح شدبا توجه به اصول  ●

  .هاي زير ارائه مي شود

 واحد 20                        دروس عمومي         -

 واحد 24                         پايهمشترك  دروس -

 )»دانشجودر اختيار «واحد  2(واحد    62تا  60                                  دروس هسته  -

 )»دانشجودر اختيار « واحد ±2(        واحد    30           كهاد          /دروس اختياري -

  .واحد باشد 132نبايد كمتر از الزم جهت فراغت از تحصيل جمع واحدهاي  ●

 واحد 140از سقف  اخذ واحدهاي بيشتر .واحد درسي را در قالب اين برنامه اخذ نمايد 140تواند تا   دانشجو مي ●

  .است »فقط در اختيار دانشگاه«
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  شماي كلي برنامه دوره كارشناسي علوم رياضي: 1لجدو

  واحد 20  دروس عمومي

    

  واحد24  مشترك پايه  

  مشترك -الزامي  

  در اختيار دانشگاه
    

  
  واحد 19تا 11    2جدول 

  در اختيار گروه

  
  واحد 13تا  5  

  واحد 62تا  60  هسته

      مشترك - الزامي  

  
  واحد15    3جدول 

    نتخابيا - الزامي  

  
  علوم كامپيوتر    و كاربردها آمار    وكاربردها ياضياتر

        

  

  

  

  5جدول     4جدول   6جدول 

  30±2  كهاد/اختياري

  
    7جدول 

  134تا 132  جمع واحدها
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  :اهداف هر يك از بخش هاي برنامه به شرح زير است

  دروس عمومي. 2-3-1

  .شوند  تعيين ميوزارت علوم تحقيقات و فناوري  مصوب هاي  اين دروس در چارچوب آئين نامه

  پايهدروس مشترك . 2-3-2

بيني شده   هاي الزم در دروس پايه پيش  واحد درسي است كه به جهت تضمين حداقل 24اين بخش از برنامه شامل 

ير باشد واحد به تشخيص دانشگاه متغ 19تا  11تواند از   كه مي» مشترك-الزامي«دروس اين بخش به دو دسته . است

  .شود  يم ميـتقس ،است» در اختيار گروه«واحد كه  13تا  5و بخش ديگري شامل 

در اين بخش به جهت تنظيم  »در اختيار گروه«مشخص شده و دروس ) 2( مشترك مطابق جدول-دروس الزامي

ه و سپس به گرفتن طيف دانشجويان درگير توسط گروه نهايي شد  برنامه در راستاي اهداف كالن گروه و با درنظر

  . دانشجويان جهت اجرا ابالغ مي شود

توسط دانشگاه و گروه باتوجه به طيف دانشجويان ورودي و اهداف عالي دانشگاه و گروه  تنظيم اين بخش از برنامه

  .در اين مجموعه مراجعه نمائيد 1-3 جهت برخي نكات مهم در اين مورد به بخش. از اهميت خاصي برخوردار است

  هسته دروس. 2-3-3

هاي موجود در   هر يك از رشته در هاي الزم از محتوي تخصصي  دروس اين بخش از برنامه به جهت تضمين حداقل

  : هاي زير است  برنامه تنظيم شده و شامل بخش

  واحد 15  مشترك -الزامي -

  واحد  30تا  21  رشته الزامي -

  واحد 26تا  15  رشته انتخابي -

  و تضمين حداقلمجموعه آموزشي علوم رياضي رك تضمين جامعيت علمي در مشت-هدف از ارائه دروس الزامي ●

  .است آنهاي الزم در مباني 

  .هاي الزم در كسب معلومات تخصصي پايه در هر رشته است  رشته تضمين حداقل هدف از ارائه دروس الزامي ●

ل يك زيرشاخه از رشته تضمين دانش تخصصي الزم براي هر دانشجو در حداق هدف از ارائه دروس انتخابي ●

س بيشتري را در وهاي بعدي دردر چارچوب مقررات برنامه در بخش تواند  بديهي است دانشجو مي. موردنظر است

در اين  4-5و  3-3هاي   ات مهم در اين رابطه به بخشكبه جهت برخي ن. هاي ديگر اخذ نمايد  رشته خود يا رشته

  .مجموعه مراجعه نمائيد
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  كهاد/ريدروس اختيا. 2-3-4

. است»  دانشجودر اختيار فقط « واحد آن   ±2است كه  )7(مطابق جدول  واحد درسي 30±2اين بخش از برنامه شامل 

پذيري الزم در برنامه جهت تنظيم آن توسط گروه و دانشجو با توجه به عاليق   هدف از اين بخش ايجاد انعطاف

  .دانشجو و اهداف گروه  مربوطه است

هاي كاربردي و   پذيري الزم در برنامه و همچنين تضمين برخي جنبه  در راستاي ايجاد انعطافباالخص اين بخش 

 4-5 و 2-3براي ضوابط و امكانات مختلف اين بخش به . آمادگي براي حضور در جامعه و بازاركار متغير نشده است

  .در اين مجموعه مراجعه نمائيد

  

  كلي حاكم بر برنامه ضوابطبرخي . 2-4

شده است به بيني   بغير از مواردي كه در برنامه پيشبه يكديگر » اختياري«و » انتخابي«، » الزامي«غيير دروس ت.2-4-1

  .هيچ وجه مجاز نيست

  به هر دانشجو با تشخيص گروه جهت اجراي بهينه برنامه و ارائه مشاوره و راهنمايي» استاد راهنما«تخصيص . 2-4-2

  .امي استهاي الزم در طول تحصيل دانشجو الز

  اعالم عمومي سرفصل دروس الزامي توسط گروه به نحوي كه به صورت شفاف به اطالع كليه دانشجويان ذي. 2-4-3

  .ربط رسانيده شود، الزامي است

 ريزي درسي به دانشگاهها  برنامه اختيارات واگذاريآئين نامه «سرفصل دروس اين برنامه در چارچوب تغيير . 2-4-4

مورخ  17781/2و و ضميمه آن به شماره /1089شماره  10/2/79مورخ  ريزي  رنامهشوراي عالي بمصوب 

ه در بيش كباالخص دروس الزامي . رات نبايد با اهداف برنامه متضاد باشديهر چند اين تغي ،امكانپذير است»  1/12/85

توي سرفصل دروس ارائه شوند و همچنين مح و طراحي الزم است كه با يك سرفصل شوند  رشته ارائه مي يكاز 

  .بيني شده است كمتر باشد  الزامي نبايد از آنچه پيش
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  برنامه مقطع كارشناسي علوم رياضي 3فصل 

 پايهمشترك دروس . 1- 3  

  .هستند به شرح زير برنامه بخش ازاين  مشترك -الزامي دروس .3-1-1

  )پايه(مشترك  -دروس الزامي:   2جدول

 همنياز/پيشنياز  واحد  درس

 ___  )در اختيار دانشگاه( واحد 12تا  8  ات عموميرياضي

  )در اختيار دانشگاه( واحد 4تا  3  معادالت ديفرانسيل
اولين درس : پس از

 رياضيات عمومي 

 ___  )معافيتامكان با( واحد 3  سازي  مباني كامپيوتر و برنامه

  

هداف گروه در دانشگاه تنظيم ا توجه به اتواند ب  بوده و مي» در اختيار گروه«واحد  24تا سقف  دروس بقيما .3-1-2

تواند اخذ تعدادي از واحدها را به صورت   تواند برخي يا تمام دروس باقيمانده را تثبيت نموده و مي  گروه مي  .شود

 انتخابيدرس تخصصي رشته علوم رياضي در جدول  گونه  هرحال درج   به هر. انتخابي در اختيار دانشجو قرار دهد

 :برخي دروس پايه پيشنهادي در اين راستا عبارتند از. وجه مجاز نيست  نده به هيچباقيما هايواحد

                                                                    

               

  

  

                                                               

  مباني جمعيت شناسي    فيزيك عمومي

  مباني جامعه شناسي    شيمي عمومي  

  زيست شناسي عمومي                                   مباني كارآفريني 

  .....و غيره    اقتصاد مهندسي 

                                         مباني اقتصاد       
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  برنامه هسته. 3-2         

اين بخش . ر يك از رشته هاي علوم رياضي تنظيم شده استهاي آموزشي در ه  دروس هسته به جهت تضمين حداقل

و علوم كامپيوتر و  و كاربردها ، آمارو كاربردها براي هر سه رشته رياضيات» مشترك -دروس الزامي«از برنامه شامل 

  .در هر يك از رشته ها شامل دروس الزامي و دروس انتخابي است

 هت تضمين دانش و معلومات تخصصي الزم پايه در سطح كالنبه ج) 3( مطابق جدول» مشترك -الزامي«دروس  ●

به صورت  الزم است كهسرفصل اين دروس دقيقاً با اين هدف تنظيم شده و . علوم رياضي است مجموعه آموزشي

  .اين مجموعه قابل دسترسي هستند 4اين سرفصلها در فصل . شفاف به اطالع دانشجويان رسانيده شود

به  در سطح مقطع كارشناسيلزامي و انتخابي در هر رشته ابتدا دانش تخصصي هر رشته به جهت تعيين دروس ا ●

ها به عنوان دروس   اي هر يك از اين زير شاخه  هاي در حد امكان هم خانواده تقسيم شده و دروس پايه  زيرشاخه

اي   هت تضمين دانش پايهلذا سرفصل هريك از اين دروس الزامي با اين ديدگاه و به ج. اند  الزامي رشته تعيين شده

دروسي كه در دو رشته وجود دارند مشابه و با سرفصل يكسان  .اند  ها تنظيم شده  شاخه  تخصصي در هر يك از زير

  .هستند

تا ) 4(و علوم كامپيوتر به ترتيب در جداول  و كاربردها ، آمارو كاربردها  هاي رياضيات  دروس الزامي هريك از رشته

انتخابي واحد و مابقي دروس  30تا  21ها   انطور كه مشخص است، دروس الزامي هر يك از رشتههم. اند  ارائه شده) 6(

  .و در اختيار دانشجو هستند

هسته توسط  انتخابي مابقي واحدهاي ، اخذ)واحد 45تا  36(پس از اخذ واحدهاي الزامي  از برنامه در اين بخش ●

  .صورت پذيرديرشاخه دانشجو بايد در حداقل يك زير شاخه و حداكثر دو ز

وضعيت بهينه . هاي موردنظر خود را در هر زيرشاخه تعيين نمايد  درس سلسلهشود كه گروه   در اين راستا پيشنهاد مي

ادامه  ديگر درس 4 حداكثر تاو  شروع هاي الزامي رشته  آيد كه از يكي از درس  به دست مي يبرنامه با سلسله دروس

ارشد باشند، كه دانشجو فقط با مجوز   اين سلسله دروس، دروس كارشناسي هاييكه دروس انتشود   توصيه مي. يابد

   .گروه بتواند آنها را اخذ نمايد

برخي  شده وتعداد زيرشاخه ها حداقل انتخاب  ،شود كه باتوجه به اينكه از لحاظ طراحي بهينه برنامه  كيد مئهمچنين تا

توسط  زيرشاخهف سلسله دروس از هريك از دروس الزامي هرهرچند تعري. اند  تركيب شده نزديك به همهاي   شاخه

  .مراجعه نماييد 4-5براي برخي توضيحات ديگر در اين مورد به بخش  .شود  گروه بالمانع بوده و توصيه مي
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  )هسته( مشترك -دروس الزامي : 3جدول

  

   

      

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  همنياز/پيشنياز  واحد  درس                      

  3  مباني علوم رياضي
ولين درس ا: پس از

  رياضيات عمومي

  3  مباني ماتريسها و جبر خطي
مباني علوم : پس از

  رياضي

  3  مباني آناليز رياضي
دومين درس : پس از

  رياضيات عمومي

  3  مباني آناليز عددي
معادالت : پس از

ديفرانسيل و مباني 

  ماتريسها و جبر خطي

  3  مباني احتمال
اولين درس : پس از

  رياضيات عمومي

    15  دهاجمع واح
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  » و كاربردها رياضيات« رشته  الزاميدروس  :  4جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  همنياز/پيشنياز  واحد  درس  زمينه خاص

  3  كاربرد معادالت ديفرانسيل  و نظريه  معادالت ديفرانسيل          
معادالت : پس از

مباني آناليز  ديفرانسيل و

  رياضي

  مباني علوم رياضي: پس از  3  ها   مباني منطق و نظريه مجموعه  مباني رياضيات و منطق

  جبر و تركيبات
  3  مباني تركيبات

مباني علوم : هم زمان با

  رياضي

  مباني علوم رياضي: پس از  3  مباني جبر 

  آناليز و احتمال

  

  مباني آناليز رياضي: پس از 3 آناليز رياضي

 3 توابع مختلط
معادالت : پس از

ديفرانسيل و مباني آناليز 

  رياضي

 3 مباني بهينه سازي  آناليز عددي و تحقيق در عمليات
مباني ماتريسها و : پس از

  جبر خطي

    21  جمع واحدها
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  » و كاربردها آمار« رشته  دروس الزامي:  5جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  همنياز/يازپيشن  واحد  درس  خاص زمينه

  مباني

  مباني آناليز رياضي: پس از  3  آناليز رياضي

  مباني احتمال: پس از  3  احتمال

  مباني  احتمال: پس از  3  )برآورديابي(آمار رياضي 

  مباني  احتمال: پس از  3  )آزمون فرض(آمار رياضي 

  مباني  احتمال: پس از  3  1 فرآيندهاي تصادفي

  فنون

  مباني  احتمال: زپس ا  3  روشهاي آماري

  روشهاي آماري: پس از  3  1روشهاي نمونه گيري 

  3  2روشهاي نمونه گيري 
روشهاي          : پس از

  1گيري   نمونه

  كاربرد
  

  روشهاي آماري: پس از  3  1رگرسيون 

  فرآيندهاي تصادفي: پس از  3  1سريهاي زماني 

    30  جمع واحدها
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  »علوم كامپيوتر « رشته  وس الزاميدر:  6جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  همنياز/پيشنياز  واحد  درس  خاص زمينه

  در رياضيات مباني 

  مباني علوم رياضي: پس از  3  مباني جبر 

  مباني علوم رياضي: هم زمان با  3 مباني تركيبات

  مباني علوم رياضي: پس از  3 ها  مباني منطق و نظريه مجموعه

  مباني علوم رياضي: پس از  3 سبهمباني نظريه محا  نظريه محاسبه

  مباني نرم افزار

  مباني برنامه سازي: پس از  3 برنامه سازي پيشرفته

  4 ها و الگوريتمها  ساختمان داده
برنامه سازي : هم زمان با

  پيشرفته

  4 اصول سيستمهاي عامل
ها و   ساختمان داده: پس از

  الگوريتمها

  مباني آناليز عددي: ازپس   3 مباني محاسبات علمي  محاسبات علمي

  4 اصول سيستمهاي كامپيوتري  مباني سخت افزار
برنامه سازي : هم زمان با

  پيشرفته

    30  جمع واحدها
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  كهاد/اختياري دروس. 3-3           

  

  كهاد/اختياري:  7جدول 

  

  

  

  

  

  

  .گانه آن به حالت چند منظوره تنظيم شده است  سههاي   اين بخش باتوجه به ضوابط زيربخش

حصيلي دانشجو يا تواند رشته ت  زير بخش اول به جهت تضمين وجود دانش تخصصي در حداقل يك رشته كه مي   ●

تواند حداقل   دانشجو حسب شرايط خود مي ،پذيري  عين وجود انعطاف  لذا در. رشته ديگري باشد تنظيم شده است

رشته خود، يا رشته ديگر يا حداكثر دو رشته ديگر موجود در دانشگاه  دروس هسته بخش را از زير واحد اين 18

  . انتخاب نمايد

بديهي است . نايي دانشجو با برخي دروس خارج از رشته تحصيلي او استزير بخش دوم به جهت تضمين آش ●

هاي ديگر مجموعه   رشته ازحتي (تواند اين دروس را از هر رشته ديگري به غير از رشته تحصيلي خود   دانشجو مي

  .انتخاب نمايد) آموزشي علوم رياضي

كامالً در اختيار دانشجو بوده و  كه د درسيواح 6 اكثرحدپذيري الزم در   زير بخش سوم به جهت ايجاد انعطاف ●

كهاد از /برخي نكات مهم در رابطه با بخش اختياري .، طراحي شده استتواند با مشورت استاد راهنما اخذ شود  مي

  :برنامه به شرح زير هستند

زير بخش دوم  احدو 6هاي اين بخش را به جز   تواند كليه واحد  مي اساساً ،يك دانشجو نوعي ،بر ضوابط برنامه  بنا -

  .از رشته تحصيلي خود انتخاب نمايد) دانشجوخارج از رشته تحصيلي واحد  6(

اي به   از رشته را كهاد/اختياري هاي بخش  تواند كليه واحد  مي ، اساساًيك دانشجوي نوعي ،بر ضوابط برنامه  بنا -

انتخاب شده توسط دانشجو مطابق  در اين صورت چنانچه مجموعه دروس. غير از رشته تحصيلي خود انتخاب نمايد

  داحو  

  18حداقل   هموجود در دانشگا از دروس هسته يك يا حداكثر دو رشته متفاوت

  6حداقل   الزاماً خارج از رشته تحصيلي دانشجو

  6حداكثر   اختياري

  30±2  جمع واحدها
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  دانشجو مي ،باشد) اين مجموعه 2-6كهاد بخش -مهادنامه   آئين در چارچوب(بسته آموزشي مصوب رشته دوم 

  .التحصيل شود  در دانشنامه مربوطه فارغ» ......با كهاد«تواند با مدرك كارشناسي در رشته خود و با درج عبارت 

تواند در   هنوز مي ،گيري نهايي در مورد رشته تحصيلي خود داشته باشد  ميمتواند تص  دانشجوي نوعي كه نمي -

بديهي است در اين صورت دانشجو اختيار دارد تا در . چارچوب ضوابط اين بخش دروس خود را اخذ نمايد

درس اخذ نموده و با مباني تخصصي اين  )داخل يا خارج مجموعه آموزشي علوم رياضي(حداكثر دو رشته ديگر 

قطعاً چنين دانشجويي با دروس اخذ شده آمادگي نسبي جهت ادامه تحصيل در يكي از اين . ها آشنا شود  تهرش

  .به دست خواهد آورد) در صورت تمايل و جديت الزم(ها را   رشته

                                                                                                                 

  

  

  

  

  

  



  20         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  سرفصل دروس الزامي 4فصل

  

  

  

  استاندارد :هدف

  

  

  

  :ريز موارد

  

  رياضيات عمومي

  ساعت 204تا  136/ واحد 12تا  8 :ساعت/تعداد واحد

  ___: هم نياز/پيش نياز

  2: از جدول

  ساعت 102تا  68: حل تمرين



  21         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  معادالت ديفرانسيل

  ساعت 68تا  51/ واحد 4تا  3 :ساعت/تعداد واحد

  اولين درس رياضيات عموميپس از  :هم نياز/نيازپيش 

  2 :از جدول

  ساعت 34تا  25 :حل تمرين

  

  استاندارد :هدف

  

  

  

  :ريز موارد

  

  

  

  



  22         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  سازي        مباني كامپيوتر و برنامه

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  __ :هم نياز/پيش نياز

  2: از جدول

  ساعت  25 :حل تمرين

  

الزم است كه ريز مواد درس با توجه . در كامپيوتر استي دانشجو با مباني برنامه سازي هدف اصلي اين درس آشناي :هدف

اين درس در چارچوب مقررات دانشگاه از امكان معافيت برخوردار . و تغيير نمايدشده هاي مربوطه به روز   به پيشرفت فناوري

  .است

  

  :يز مواردر

  

  

  



  23         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  مباني علوم رياضي

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  عمومي  اولين درس رياضياتپس از  :هم نياز/پيش نياز

  3: از جدول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

رياضيات و كاربردها، آمار و كاربردها و  هاي  اين درس با هدف آشنايي كليه دانشجويان علوم رياضي در كليه رشته :هدف

قدمات نظري و كاربردي الزم در اين موضوع را جهت طراحي شده و الزم است كه م علوم رياضي علوم كامپيوتر با مباني

د اين درس از شود جهت تنظيم ريز موا  پيشنهاد مي. داشته باشد  شركت كليه اين دانشجويان در يك كالس مشترك دربر

  .شود در هر سه رشته علوم رياضي استفاده متخصص در موضوع درس و همچنين متخصص

  

  :ريز موارد

  

  

  



  24         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  خطي مباني ماتريسها و جبر

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  مباني علوم رياضيپس از : هم نياز/پيش نياز

   3:از جدول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

رياضيات و كاربردها، آمار و كاربردها و  هاي  اين درس با هدف آشنايي كليه دانشجويان علوم رياضي در كليه رشته :هدف

طراحي شده و الزم است كه مقدمات نظري و كاربردي الزم در اين موضوع را  خطيمباني ماتريسها و جبر علوم كامپيوتر با 

شود جهت تنظيم ريز مواد اين درس   پيشنهاد مي. جهت شركت كليه اين دانشجويان در يك كالس مشترك دربر داشته باشد

  .شوداز متخصصين در موضوع درس و همچنين متخصصين در هر سه رشته علوم رياضي استفاده 

  

  :يز مواردر

  

  

  



  25         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  مباني آناليز رياضي

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  دومين درس رياضيات عمومي پس از:هم نياز/پيش نياز

  5و  3: از جداول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

رياضيات و كاربردها، آمار و كاربردها و  هاي  اين درس با هدف آشنايي كليه دانشجويان علوم رياضي در كليه رشته :هدف

طراحي شده و الزم است كه مقدمات نظري و كاربردي الزم در اين موضوع را جهت  مباني آناليز رياضيعلوم كامپيوتر با 

شود جهت تنظيم ريز مواد اين درس از   پيشنهاد مي. شركت كليه اين دانشجويان در يك كالس مشترك دربر داشته باشد

  .شودرشته علوم رياضي استفاده  متخصصين در موضوع درس و همچنين متخصصين در هر سه

  

  :ريز موارد

  

  

  



  26         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  مباني آناليز عددي

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  معادالت ديفرانسيل و مباني ماتريسها و جبر خطي  پس از:هم نياز/پيش نياز

  3 :ولاز جد

  ساعت 25 :حل تمرين

  

رياضيات و كاربردها، آمار و كاربردها و  هاي  رشته اين درس با هدف آشنايي كليه دانشجويان علوم رياضي در كليه :هدف

طراحي شده و الزم است كه مقدمات نظري و كاربردي الزم در اين موضوع را جهت  مباني آناليز عدديعلوم كامپيوتر با 

 شود جهت تنظيم ريز مواد اين درس از  پيشنهاد مي. شركت كليه اين دانشجويان در يك كالس مشترك دربر داشته باشد

  .شودمتخصصين در موضوع درس و همچنين متخصصين در هر سه رشته علوم رياضي استفاده 

  

  :ريز موارد

  
  

  

  

  

  

  

  



  27         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  مباني احتمال

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  اولين درس رياضيات عمومي پس از :هم نياز/پيش نياز

  5و  3: از جداول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

رياضيات و كاربردها، آمار و كاربردها و  هاي  يه دانشجويان علوم رياضي در كليه رشتهاين درس با هدف آشنايي كل :هدف

طراحي شده و الزم است كه مقدمات نظري و كاربردي الزم در اين موضوع را جهت شركت  مباني احتمالعلوم كامپيوتر با 

تنظيم ريز مواد اين درس از متخصصين  شود جهت  پيشنهاد مي. داشته باشد  كليه اين دانشجويان در يك كالس مشترك دربر

  .شوددر موضوع درس و همچنين متخصصين در هر سه رشته علوم رياضي استفاده 

  

  :ريز موارد

  

  

  



  28         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  معادالت ديفرانسيل و كاربرد نظريه

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  پس از معادالت ديفرانسيل و مباني آناليز رياضي :هم نياز/پيش نياز

  4: از جدول

   ساعت 25 :حل تمرين

  

، با در نظر معادالت ديفرانسيل و كاربرد نظريهبا  »و كاربردها رياضيات« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

ر گرفتن ـوي و ريز مواد با در نظـت محتـهمچنين الزم اس .طراحي شده استو حل كيفي و عددي گرفتن مباني نظري 

تنظيم  و مشاركت اساتيد مجرب از گرايشهاي محض و كاربردي ادامه اين درس موجود باشند توانند در  ي كه ميـدروس

  .گردد

  

  :ريز موارد

  

  

  

  



  29         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  ها        مباني منطق و نظريه مجموعه

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  پس از مباني علوم رياضي :هم نياز/پيش نياز

  6و  4: ولااز جد

  ساعت 25 :حل تمرين

  

مباني با اصول موضوع  »كامپيوتر  علوم« و »و كاربردها رياضيات« هاي  هدف آشنايي دانشجويان رشته اين درس با :هدف

طراحي شده است و الزم است ريز مواد به نحوي تنظيم گردد كه ارائه آن در يك كالس مشترك  ها  منطق و نظريه مجموعه

همچنين الزم است محتوي و ريز مواد . امكانپذير باشد »تركامپيو  علوم« و »و كاربردها رياضيات«براي دانشجويان هر دو رشته 

شود در تنظيم ريز مواد اين   پيشنهاد مي. توانند در ادامه اين درس موجود باشند تنظيم گردد  با در نظر گرفتن دروسي كه مي

  .نيز استفاده شود ديگر هر دو رشته ز متخصصدرس عالوه بر متخصص در موضوع درس ا

  

  :ريز موارد

  

  

  



  30         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  باني تركيباتم

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  هم زمان با مباني علوم رياضي :هم نياز/پيش نياز

  6و  4: از جداول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

مباني  با اصول موضوع »كامپيوتر  علوم« و »و كاربردها رياضيات« هاي  اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

الزم است ريز مواد به نحوي تنظيم گردد كه ارائه آن در يك كالس مشترك براي دانشجويان  طراحي شده است و تركيبات

همچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن . امكانپذير باشد »كامپيوتر  علوم« و »و كاربردها رياضيات«هر دو رشته 

شود در تنظيم ريز مواد اين درس عالوه بر   پيشنهاد مي .توانند در ادامه اين درس موجود باشند تنظيم گردد  دروسي كه مي

  .نيز استفاده شود ديگر هر دو رشته ز متخصصمتخصص در موضوع درس ا

  

  :ريز موارد

  

  

  



  31         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  مباني جبر

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  پس از مباني علوم رياضي :هم نياز/پيش نياز

  6و 4: از جداول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

مباني جبر  با اصول موضوع »كامپيوتر  علوم« و »و كاربردها رياضيات« هاي  رس با هدف آشنايي دانشجويان رشتهاين د :هدف

طراحي شده است و الزم است ريز مواد به نحوي تنظيم گردد كه ارائه آن در يك كالس مشترك براي دانشجويان هر دو 

همچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن . باشدامكانپذير  »كامپيوتر  علوم« و »و كاربردها رياضيات«رشته 

شود در تنظيم ريز مواد اين درس عالوه بر   پيشنهاد مي. توانند در ادامه اين درس موجود باشند تنظيم گردد  دروسي كه مي

  .نيز استفاده شود ديگر هر دو رشته ز متخصصمتخصص در موضوع درس ا

  

  :ريز موارد

  

  

  

  

  

  

  



  32         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  

و  طراحي شده است موضوع آناليز رياضيبا اصول  »و كاربردها آمار« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

توانند در ادامه اين   ن الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه ميهمچني .دنباله درس مباني آناليز مي باشد

  .ند تنظيم گردددرس موجود باش

  

  :ريز موارد

  

  

  
  

  

  

  يآناليز رياض

  ساعت  51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  پس از مباني آناليز رياضي :هم نياز/پيش نياز

  5و  4: از جدول

  ساعت  25: حل تمرين



  33         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  توابع مختلط

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  پس از معادالت ديفرانسيل و مباني آناليز رياضي :هم نياز/پيش نياز

  4:از جدول

  تساع 25: حل تمرين

  

 .طراحي شده است توابع مختلط درسو دنباله  »و كاربردها رياضيات« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

  .توانند در ادامه اين درس موجود باشند تنظيم گردد  همچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه مي

  

  :ريز موارد

  

  

  

  

  

  

  



  34         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  مباني بهينه سازي

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/د واحدتعدا

  پس از مباني ماتريسها و جبر خطي :هم نياز/پيش نياز

   4:از جدول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

مباني بهينه سازي طراحي شده  موضوعبا اصول  »و كاربردها رياضيات« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

ند تنظيم توانند در ادامه اين درس موجود باش  نظر گرفتن دروسي كه مي همچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در. است

  .گردد

  

  :ريز موارد

  

  

  

  



  35         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  احتمال

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  پس از مباني احتمال :هم نياز/پيش نياز

  5: از جدول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

همچنين . طراحي شده است احتمالموضوع ا اصول ب »و كاربردها آمار« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

  .ند تنظيم گرددتوانند در ادامه اين درس موجود باش  الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه مي

  

  :ريز موارد

  

  

  

  

  

  



  36         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  )برآورديابي(آمار رياضي 

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  پس از مباني  احتمال :هم نياز/پيش نياز

   5:از جدول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

طراحي  )برآورديابي(موضوع آمار رياضي با اصول  »و كاربردها آمار« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

ند توانند در ادامه اين درس موجود باش  همچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه مي. شده است

  .تنظيم گردد

  

  :يز مواردر

  

  

 

  



  37         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  

طراحي  )آزمون فرض(موضوع آمار رياضي با اصول  »و كاربردها آمار« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

ند توانند در ادامه اين درس موجود باش  الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه مي همچنين. شده است

  .تنظيم گردد

  

  :ريز موارد

  

  

  

  

  )آزمون فرض(آمار رياضي 

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  پس از مباني  احتمال :هم نياز/پيش نياز

  5: از جدول

  ساعت 25: حل تمرين



  38         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  1 فرآيندهاي تصادفي

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  پس از مباني  احتمال :هم نياز/پيش نياز

  5 :از جدول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

طراحي شده  1 موضوع فرآيندهاي تصادفيبا اصول  »و كاربردها آمار« هدف آشنايي دانشجويان رشتهاين درس با  :هدف

ند تنظيم توانند در ادامه اين درس موجود باش  همچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه مي. است

  .گردد

  

  :ريز موارد

  

  

  

  



  39         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  روشهاي آماري

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  پس از مباني  احتمال :هم نياز/پيش نياز

  5: از جدول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

. طراحي شده استموضوع روشهاي آماري با اصول  »و كاربردها آمار« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

  .ند تنظيم گرددين درس موجود باشتوانند در ادامه ا  همچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه مي

  

  :ريز موارد

  

  

  



  40         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  1روشهاي نمونه گيري 

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  روشهاي آماريپس از  :هم نياز/پيش نياز

  5: از جدول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

طراحي شده  1ري گي  روشهاي نمونهموضوع با اصول  »و كاربردها آمار« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

ند تنظيم توانند در ادامه اين درس موجود باش  همچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه مي. است

  .گردد

  

  :ريز موارد

  

  

  



  41         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  2روشهاي نمونه گيري 

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  1گيري   روشهاي نمونهپس از  :هم نياز/پيش نياز

  5: از جدول

  ساعت 25 :مرينحل ت

  

طراحي شده  2گيري   روشهاي نمونهموضوع با اصول  »و كاربردها آمار« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

ند تنظيم توانند در ادامه اين درس موجود باش  همچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه مي. است

  .گردد

  

  :ريز موارد

  

  

  



  42         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  1 رگرسيون

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  ز روشهاي آماريپس ا :هم نياز/پيش نياز

  5: از جدول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

. طراحي شده است 1رگرسيون موضوع با اصول  »و كاربردها آمار« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

  .ند تنظيم گرددتوانند در ادامه اين درس موجود باش  ي كه ميهمچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروس

  

  :ريز موارد

  

  

  



  43         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  1سريهاي زماني 

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  فرآيندهاي تصادفي پس از :هم نياز/پيش نياز

  5: از جدول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

. احي شده استطر 1سريهاي زماني  موضوعول با اص »و كاربردها آمار« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

  .ند تنظيم گرددتوانند در ادامه اين درس موجود باش  همچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه مي

  

  :ريز موارد

  

  

  



  44         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  مباني تركيبات

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  هم زمان با مباني علوم رياضي :هم نياز/پيش نياز

  6: از جدول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

. احي شده استمباني تركيبات طر موضوعبا اصول  »علوم كامپيوتر« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

  .ند تنظيم گرددتوانند در ادامه اين درس موجود باش  همچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه مي

  

  :ريز موارد

  

  
  

  

  

  



  45         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  

. احي شده استطرنظريه محاسبه  مباني موضوعبا اصول  »علوم كامپيوتر« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

  .ند تنظيم گرددتوانند در ادامه اين درس موجود باش  و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه مي همچنين الزم است محتوي

  

  :ريز موارد

  

  

  

  مباني نظريه محاسبه

  ساعت  51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  پس از مباني علوم رياضي :هم نياز/پيش نياز

  6: از جدول

  ساعت  25: حل تمرين



  46         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  
  

  

  

. احي شده استطربرنامه سازي پيشرفته  موضوعبا اصول  »علوم كامپيوتر« يي دانشجويان رشتهاين درس با هدف آشنا :هدف

  .ند تنظيم گرددتوانند در ادامه اين درس موجود باش  همچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه مي

  

  :ريز موارد

  

  

  

  

  برنامه سازي پيشرفته

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  پس از مباني برنامه سازي :هم نياز/پيش نياز

  6: از جدول

  ساعت 25: حل تمرين



  47         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  ها و الگوريتمها        ساختمان داده

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  هم زمان با برنامه سازي پيشرفته :هم نياز/پيش نياز

  6: از جدول

  ساعت 25: حل تمرين

  

احي طر هاها و الگوريتم  ساختمان داده موضوعبا اصول  »علوم كامپيوتر« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

ند توانند در ادامه اين درس موجود باش  تن دروسي كه ميهمچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرف. شده است

  .تنظيم گردد

  

  :ريز موارد

  

  

  



  48         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  اصول سيستمهاي عامل

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  ها و الگوريتمها  پس از ساختمان داده :هم نياز/پيش نياز

  6 :از جدول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

احي شده طر اصول سيستمهاي عامل عموضوبا اصول  »علوم كامپيوتر« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

ند تنظيم توانند در ادامه اين درس موجود باش  همچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه مي. است

  .گردد

  

  :ريز موارد

  

  

  



  49         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  مباني محاسبات علمي

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  پس از مباني آناليز عددي :هم نياز/پيش نياز

  6: از جدول

  ساعت 25 :حل تمرين

  

احي شده طرمباني محاسبات علمي  موضوعبا اصول  »علوم كامپيوتر« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

ند تنظيم شتوانند در ادامه اين درس موجود با  همچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه مي. است

  .گردد

  

  :ريز موارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  50         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  اصول سيستمهاي كامپيوتري

  ساعت 51/ واحد 3 :ساعت/تعداد واحد

  هم زمان با برنامه سازي پيشرفته :هم نياز/پيش نياز

  6: از جدول

   ساعت 25 :حل تمرين

  

احي طرتمهاي كامپيوتري اصول سيس  موضوعبا اصول  »علوم كامپيوتر« اين درس با هدف آشنايي دانشجويان رشته :هدف

ند توانند در ادامه اين درس موجود باش  همچنين الزم است محتوي و ريز مواد با در نظر گرفتن دروسي كه مي. شده است

  .تنظيم گردد

  

  :ريز موارد

  

  

  

  



  51         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

   5فصل 

  برنامه تر        پيشنهادات جهت اجراي مناسب برخي
  

  حاضر شرايط الزم جهت اجراي برنامه. 5-1

ثيرگذاري بيشتر ٔكيد بر شرايط ملي و گسترش، اعتالء وتأالمللي و با تا  هاي به روز بين  با توجه به مدلبرنامه حاضر 

مرثمر آن قطعاً در مرحله اول به پختگي ثتنظيم شده است و اجراي بهينه و م ديگر علوم رياضي در جامعه و علوم

ه اين برنامه در طوالني مدت به عنوان مدل اصلي لذا ضمن اينكه آرزومنديم ك. علمي و تجربه مجري آن وابسته است

سازي آن در سطح ملي به صورت مرحله به   شود كه پياده  برنامه دوره كارشناسي به كار گرفته شود، پيشنهاد مي

مرحله و در مرحله اول از دانشگاههاي مادر با سابقه الزم و اعضاي هيئت علمي كافي و مجرب و داراي هيئت مميزي 

ل به مرحله بعدي گسترش اجراي صساله، با بررسي تجربيات حا 4يا  3از اجراي برنامه براي يك دوره  شروع و پس

لي علمي و اجرايي با بينش عميق علمي و كاربردي و همچنين هدايت مناسب احال، نظارت ع  به هر. برنامه گذر شود

  .ر هر دانشگاه خواهد بوددانشجويان در طول تحصيل توسط مجري تنها عوامل اصلي موفقيت برنامه د

  شود،  در اين راستا پيشنهاد مي

  با سياستاساتيد راهنما براي هر دانشجو تخصيص داده شده و گروه با توجيه اساتيد محترم راهنما در رابطه ) الف

 هاي كالن خود و همچنين ارائه توضيحات الزم و مستندات مربوطه به دانشجويان در بدو ورود و در طول تحصيل از

  .اجراي مناسب برنامه اطمينان حاصل نمايد

مناسب برنامه به نحوي كه دانشجويان فراخور شرايط، دانش و استعداد خود بتوانند از تحصيل مناسب در  ارائه) ب

بندي دانشجويان از طريق   راستاي اهداف علمي و معيشتي خود برخوردار شوند و همچنين توانايي تشخيص و دسته

تواند در موفقيت گروه چه   هاي الزم قطعاً در نتيجه نهايي مؤثر بوده و مي  مشورت مناسب در زمان ارائه راهنمايي و

 .از نظر داخلي و چه از نظر جامعه دانشجويي دخيل باشد

  



  52         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

  زمان مؤثر بودن برنامه. 5-2

در هر دانشگاه  شود در زمان تصويب برنامه جهت اجرا  پذيري آن پيشنهاد مي  باتوجه به كلي بودن برنامه و انعطاف

هاي   هاي سال  حتي اگر از ورودي(توانند برنامه آموزشي خود را با برنامه حاضر تطبيق دهند   كليه دانشجوياني كه مي

  .بتوانند در اين برنامه و با امكانات آن فارغ التحصيل شوند) گذشته باشند

  معافيتتعيين دروس پايه و دروسي با امكان . 5-3

المقدور در باالترين سطح دانشگاه مطرح و در حد امكان   حتي ،مشترك از دروس پايه-زاميشود جدول ال  توصيه مي

هاي آموزشي علوم   د براي مجموعهنتوان  مثالً اين دروس مي. هاي مختلف ارائه شود  رشته  به صورت مشترك بين

ت ديفرانسيل ارائه واحد معادال 3واحد رياضيات عمومي و  8رياضي و فني مهندسي به صورت مشترك و به صورت 

بديهي است در مواردي . شود كه امكان استفاده گروه و دانشجو را از جدول انتخابي اين بخش بيشتر خواهد نمود

واحد رياضيات عمومي ديگر يا يك واحد در درس معادالت  4كه دانشگاه باتوجه به طيف دانشجويان ورودي ارائه 

  .دروس بالمانع استديفرانسيل را ضروري تشخيص دهد ارائه اين 

توجه به طيف دانشجويان   هاي منطقه اي و با  كيد بر مزيتٔشود مابقي دروس جدول پايه با تا  همچنين توصيه مي

  .ورودي و با در نظر گرفتن اهداف عالي دانشگاه صورت گيرد

ان سال آخر دروسي كه دانش عمومي آن در بين دانشجوي معافيتشود دانشگاه ضوابط خود جهت   ضمناً توصيه مي

را تنظيم نموده و در اين موارد ...) اي، زبان انگليسي و  هاي رايانه  نظير مهارت(دبيرستان به صورت يكنواخت نيست 

  .اين دروس را براي دانشجويان فراهم نمايد معافيتامكان 

ركز و طوالني شود اين دروس به جهت اينكه دانشجويان به صورت يكنواخت در ارزشيابي متم  در هر حال توصيه مي

مشخص ) يا مشابه آنها Pيا  CR يا (» گذرانيده شده«عنوان  باگيرند بدون نمره در كارنامه و فقط   مدت قرار نمي

  .انشجو محاسبه گردندد در مجموع واحدهاي تعداد واحدهاي درسشوند و

  دروس تعداد حداقل نمودن . 5-4

محترم در ارائه دروس متنوع و زياد در مقطع كارشناسي است  قابل ذكر است كه در برخي موارد تمايل برخي اساتيد

  در حاليكه،



  53         )مقطع كارشناسي(يبرنامه پيشنهادي علوم رياض 

 

 30/11/138: آخرين ويرايش 

افي به اساتيد مجموعه انجامد و بار موظف اض  مي دانشجويان نميعل ءلزوماً به غنااين امر در مقطع كارشناسي ) الف

  .كاهد  يهاي تحصيالت تكميلي م  تمركز الزم به دوره از پژوهش ايشان و همچنين اوقات از و تحميل كرده

ه دروس انتخابي يا حتي دروس لدر صورتيكه سلس) به جز دروس الزامي برنامه( باتوجه به انتخابي بودن دروس ) ب

ها با تعداد كافي دانشجو صورت نخواهد پذيرفت   ري در گروه با دقت الزم طراحي و اجرا نشوند تشكيل كالسااختي

تر دروس   تر و دقيق  اد فضاي رقابت به جهت ارائه بهتر، مناسبايج ،و اين موضوع قطعاً بدليل خود تنظيمي برنامه

  .در برنامه گنجانيده شده است طراحتوسط 

هاي مختلف برخوردار هستند قطعاً موجب آشنايي   كيد بر ارائه مشترك دروسي كه از اختالف كمي در رشتهٔتا) ج

  .كانات گروه خواهد شدجويي در زمان و ام  بيشتر دانشجويان با جريانات علمي نزديك و صرفه

ه دروس انتخابي هر لرهيز شده و سلسپشود كه از ارائه دروس متنوع و تكراري در مقطع كارشناسي   اكيداً توصيه مي

زير شاخه به دقت و به نحوي كه معلومات الزم را در سطح كارشناسي منتقل نمايد طراحي شود و همچنين توصيه 

باشند و ) كارشناسي ارشد(هاي تحصيالت تكميلي   دروس دوره ،روسشود كه دروس انتهايي اين سلسله د  مي

با معلومات  ،آخر تحصيل ايه  السدر  ،مند بتوانند درصورت تمايل و عالقه به يك زيرشاخه خاص  نشجويان عالقهاد

 .از مفاهيم مربوطه آشنا شوندتري   فني

  ارائه چرخشي دروس توسط اساتيد. 5-5

 ،محتوي دوره كارشناسي و ايجاد فضاي تنوع در اجرا و ارائه مطالبتخصصي بودن شود باتوجه به غير   توصيه مي

اين امكان ضمن كمك . هاي متوالي توسط اساتيد مختلفي ارائه شوند  المقدور در نيمسال  دروس الزامي برنامه حتي

دانشجويان نيز مؤثر بوده  قطعاً در روش ارائه دروس و همچنين اخذ آنها توسط ،به، به روز ماندن برنامه از حيث اجرا

  .ثير مثبت خواهد داشتٔو در كل در اجراي برنامه تا

  ارائه دروس اختياري. 5-6

هاي مناسب توسط مجري   شود به غير از دروس الزامي و انتخابي رشته، دروس اختياري نيز در زمان  مي پيشنهاد

 ....)افزارهاي رياضي و  نرم تاريخ رياضيات،: نظير(جهت اعتالي دانش دانشجويان ارائه گردند 
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  ارائه كهاد. 5-7

همانطور كه مشهود است برنامه حاضر به نحوي تنظيم شده است كه هر دانشجو مي تواند در صورت تمايل با اخذ 

به عنوان كهاد در  )خارج از رشته خود(واحد دروس الزامي هر يك از رشته هاي مجموعه آموزشي علوم رياضي  30

  .مربوطه فارغ التحصيل شود رشته خود با كهاد

هاي مختلف مصوب شده   واحدي در دانشكده 40تا  30هاي آموزشي   ، بستهه در دانشگاهكشود   همچنين توصيه مي

بديهي است بهترين وضعيت زماني است كه برنامه هر يك از . هاي موجود به دانشجويان ارائه شود  و به عنوان كهاد

  .برنامه حاضر ديده شده باشد) 1دول ج(هاي دانشگاه در چارچوب   دانشكده

  هاي تمرين        ارائه كالس. 5-8

شود و قاعدتاً الزم است كه دانشگاه امكانات الزم   هاي تمرين براي دروس الزامي موكداً توصيه مي  كالسارائه 

  .هاي تمرين را فراهم آورد  جهت اجراي مناسب كالس
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   پيوست ها 6فصل

شوراي برنامه  11/8/87جلسه مورخ  هاي درسي دانشگاهي مصوب        هاصول حاكم بر تدوين برنام. 6-1

 )696-2شماره (عالي ريزي آموزش 

 

  

ر توسعه كيفي و كمي آموزش و پژوهش و ارتقاء بيش از پيش جايگاه علمي كشور از طريق دبا توجه به رسالت دانشگاهها 

نهادينه كردن روشهاي مناسب حفظ و بهبود كيفيت هاي درسي و به منظور   ايجاد تحول و نوآوري در تدوين و اجراي برنامه

  : الزم است اين برنامه ها براساس نياز كشور و قابليت رقابت در سطح جهاني و بر مبناي اصول زير تنظيم شود

و راهبردهاي كالن كشور تدوين و به روشني بيان مدت اهداف، برنامه درسي بايد در چارچوب ارزشها، اهداف بلند  - 1اصل 

  :باشدشده 

اي طراحي و تدوين شود كه اجزاء آن از   اي بهم پيوسته، متعادل و متعامل بايد به گونه  برنامه درسي به عنوان مجموعه - 2اصل 

  .انسجام، پيوستگي، همخواني و چيدمان مناسب برخوردار باشد و در مجموع اهداف برنامه را تحقق بخشد

  .لم روز و آخرين دستاوردهاي دانش بشري تهيه و تدوين گرددبرنامه درسي و اجزاء آن بايد براساس ع - 3اصل 

محتواي اصلي هر برنامه درسي بايد حوزه علمي مشخصي را پوشش دهد كه در قالب مجموعه دروس اصلي تشكيل  - 4اصل 

  .يابد  نمود مي) هسته اصلي برنامه(دهنده آن برنامه 

  .توسط صاحبنظران و متخصصين ذيصالح تدوين گردد ني بر اصول و روشهاي علميتبرنامه درسي بايد مب - 5اصل 

تطبيق با تحوالت دانش بشري، مقتضيات زمان و مكان، نيازهاي جامعه و برنامه درسي بايد از انعطاف الزم براي  - 6اصل 

مرتبط با  اين انعطاف پذيري بايد در ساير اجزاء برنامه كه .مزيت هاي نسبي منطقه اي و امكانات دانشگاهها برخوردار باشد

  .هسته اصلي برنامه طراحي مي شود، لحاظ گردد

هاي كاربردي دانش نظري و به تبع آن توسعه وجوه   هاي نظري بايد جنبه  برنامه درسي عالوه بر پرداختن به جنبه - 7اصل 

  .مهارتي و كارآفريني را نيز مورد توجه قرار دهد

 .يجاد خالقيت و ابتكار و فراگيري مداوم را فراهم آوردبرنامه درسي بايد زمينه شكوفايي استعدادها، ا - 8اصل 
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  كهاد-مهادآئين نامه پيشنهادي . 6-2

زم است آئين نامه اي با شرايط پيشنهادي زير تهيه و از طريق وزارت علوم تحقيقات و فناوري به جهت رسيدن به ال

  .اهداف عالي اين برنامه به مؤسسات و دانشگاههاي مجري ابالغ گردد

  :پيشنهادي شرايط

  :كهاد-مهادحداقل شرايط الزم براي درخواست دانشجو جهت دوره  .6-2-1

  .گذراندن حداقل چهار نيمسال تحصيلي-

  .واحد درسي 60گذراندن حداقل -

براساس معدل دانشجو در زمان درخواست وروديهاي هر سال تحصيلي هم تعداد كل  %50دارا بودن رتبه باالتر از  -

  .ر دانشكده يا گروه مربوطهدانشجو ددر رشته 

  :حداقل شرايط الزم جهت پذيرش درخواست .6-2-2

  ٔمبدا گروه/موافقت دانشكده -

  مقصد گروه/موافقت دانشكده -

  .مقصد ودانشگاه گروه/وجود بسته آموزشي مصوب كهاد مربوطه در دانشكده -

ريزي   يب در شوراي برنامهمشخص و پس از تصو گروه/اد در هر دانشكدههالزم است بسته هاي آموزشي ك

توانند بنا به محدوديت هاي موجود ظرفيت پذيرش   ضمناً دانشكده مي. دانشگاه به اطالع دانشجويان رسانيده شود

كهاد هر رشته  شود در داخل برنامه علوم رياضي  اد ميهپيشن  .اد خود را تنظيم و اعالم نماينددانشجو در برنامه كه

محدوديت  2-2-6و  1-2-6ه تعيين گردد و ضمناً به غير از شرايط پيشنهادي مطابق جدول دروس الزامي رشت

 .جهت ارائه كهاد اعمال نشود خاص ديگري
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  ممكنچند مثال از كهادهاي . 6-3  

بديهي . آموخته شوند  كهاد پذيرش شده و با كهاد مربوطه دانش-در دوره مهادتوانند   در هر دانشگاه مي دانشجويان

توانند در سطح كشور و در كميته   خاص كه از سابقه يا جذابيت عمومي برخوردار باشند مياست برخي كهادهاي 

 هايتوان به كهاد  گونه موارد مي  از اين. ريزي علوم رياضي وزارت تصويب و پس از آن اجرا شوند  برنامه

  .يا نظاير آن نام برد ،»مديريت«و  »حسابداري«


