
  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره کارشناسی مرکزآموزش عالی کوهدشتریاضیات و کاربردها چارت ترمی رشته   

 

 مرکز آموزش عالی کوهدشت

 بسمه تعالی

 ردیف نام درس نوع درس تعدادواحد شماره درس پیش نیاز

----- 109-10-19 واحد4  1ریاضیات عمومی  پایه   1 

----- 188-10-19 واحد3   2 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پایه 

----- 148-10-19 واحد4  1فیزیک عمومی  پایه   3 

----- 761-10-90 واحد3   4 زبان عمومی عمومی 

1همزمان با فیزیک عمومی  006-10-19 واحد1  1آز فیزیک عمومی  پایه   5 

----- 757-10-90 واحد1  1تربیت بدنی  عمومی   6 

-------- 768-10-90 واحد2  1اندیشه اسالمی  عمومی   7 

واحد18   -- جمع واحدها  

 

 ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد شماره درس پیش نیاز

1ریاضیات عمومی   111-10-19 واحد4  2ریاضیات عمومی  پایه   1 

1ریاضیات عمومی   201-10-19 واحد4   2 معادالت دیفرانسیل پایه 

1عمومی ریاضیات   182-10-19 واحد3   3 مبانی علوم ریاضی الزامی مشترک 

1ریاضیات عمومی   164-10-19 واحد3  نی احتمالمبا الزامی مشترک   4 

------ 760-10-90 واحد3   5 فارسی عمومی عمومی 

واحد17   -- جمع واحدها  

 

واحدتعداد  شماره درس پیش نیاز  ردیف نام درس نوع درس 

2ریاضیات عمومی   114-10-19 واحد4  3ریاضیات عمومی  پایه   1 

2ریاضیات عمومی   160-10-19 واحد3   2 مبانی آنالیز ریاضی الزامی مشترک 

19-10-190 مبانی علوم ریاضی واحد3   3 مبانی ماتریس ها و جبر خطی الزامی مشترک 

19-10-034 مبانی احتمال واحد3  1احتمال الزامی رشته   4 

----------- 776-10-90 واحد3   5 انقالب اسالمی ایران عمومی 

1اندیشه اسالمی   769-10-90 واحد2  2اندیشه اسالمی  عمومی   6 

واحد 17   -- جمع واحدها  

 

 ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد شماره درس پیش نیاز

19-10-018 مبانی آنالیز ریاضی واحد3   1 آنالیز ریاضی الزامی رشته 

19-10-170 مبانی علوم ریاضی واحد3   2 مبانی ترکیبات الزامی رشته 

19-10-174 مبانی علوم ریاضی واحد3   3 مبانی جبر الزامی رشته 

1ی احتمال، احتمال نمبا  099-10-19 واحد3   4 روش های آماری الزامی رشته 

2ریاضیات عمومی   162-10-19 واحد3  مشترکالزامی    5 مبانی آنالیز عددی 
------------ 782-10-90 واحد2   6 تفسیرموضوعی قرآن عمومی 

واحد17   -- جمع واحدها  

 

 نیمسال دوم نیمسال اول

 نیمسال سوم

 نیمسال چهارم



 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز آموزش عالی کوهدشت

واحدتعداد  شماره درس پیش نیاز  ردیف نام درس نوع درس 

19-10-080 مبانی ماتریس ها و جبرخطی واحد3   1 جبر خطی عددی الزامی رشته 

19-10-203 معادالت دیفرانسیل و آنالیز ریاضی واحد3  معادالت دیفرانسیل با مشتقات  الزامی رشته 

 جزئی

2 

19-10-074 مبانی جبر واحد3   3 جبر انتخابی 

19-10-793 مبانی آنالیز ریاضی واحد3   4 توابع مختلط انتخابی 
19-10-041 مبانی کامپیوتروبرنامه سازی واحد3   5 برنامه سازی پیشرفته انتخابی 

1تربیت بدنی   758-10-90 واحد1  2تربیت بدنی  عمومی   6 

واحد16   -- جمع واحدها  

 

داد تع شماره درس پیش نیاز

 واحد

 ردیف نام درس نوع درس

19-10-072 مبانی علوم ریاضی واحد3   1 توپولوژی عمومی الزامی رشته 

مبانی آنالیز عددی و معادالت با 

 مشتقات جزئی
088-10-19 واحد3   2 حل عددی معادالت دیفرانسیل انتخابی 

19-10-122 اجازه گروه واحد3  تخصصیزبان  اختیاری   3 

19-10-210 مبانی آنالیز عددی واحد3   4 نرم افزارهای ریاضی اختیاری 

---------- 780-10-90 واحد2   5 تاریخ تحلیلی صدراسالم عمومی 

19-10-047 مبانی ماتریس ها و جبر خطی واحد3   6 بهینه سازی خطی الزامی رشته 

واحد17   -- جمع واحدها  

 

 ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد شماره درس پیش نیاز

1فیزیک عمومی   150-10-19 واحد4  2فیزیک عمومی  اختیاری   1 

19-10-231 مبانی آنالیز ریاضی واحد3  موضعیهندسه دیفرانسیل  اختیاری   2 

19-10-050 مبانی انالیز ریاضی واحد3   3 بهینه سازی غیر خطی اختیاری 

19-10-216 مبانی جبر واحد3   4 نظریه حلقه و مدول اختیاری 

19-10-158 اجازه گروه واحد3   5 مباحثی درریاضیات و کاربردها انتخابی  

-------------- 774-10-90 واحد2   6 آیین زندگی عمومی 

واحد18   -- جمع واحدها  

 

 ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد شماره درس پیش نیاز

19-10-069 مبانی جبر و توپولوژی عمومی واحد3   1 توپولوژی جبری مقدماتی اختیاری 

آنالیز عددیمبانی   024-10-19 واحد3   2 آنالیز عددی اختیاری 

گروهاجازه   054-10-19 واحد3   3 پروژه کارشناسی اختیاری 

19-10-181 مبانی آنالیز ریاضی واحد3  مبانی سیستم های  الزامی رشته 

 دینامیکی

4 

19-10-215 مبانی آنالیز ریاضی واحد3   5 نظریه اندازه و کاربردها انتخابی 

--------------------- 784-10-90 واحد2   6 دانش خانواده عمومی 

واحد17   -- جمع واحدها  

 

ششمنیمسال  نیمسال پنجم  

هفتمنیمسال   

 نیمسال هشتم

دوره کارشناسی مرکزآموزش عالی کوهدشتریاضیات و کاربردها چارت ترمی رشته   


