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 مرکز آموزش عالی الشتر 

بسمه تعالی
 

گاه لرستان   دانش
 

 

 

دوم نیمسال اول نیمسال   

نیازپیش نوع درس نیازپیش نوع درس کد درس نام درس واحد   کد درس نام درس واحد 

1ریاضیات عمومی  پایه 2ریاضیات عمومی  4  1ریاضیات عمومی 4 - پایه 1811006   1811002 

1ریاضیات عمومی  پایه  1811003 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 3 - پایه 1811007 معادالت دیفرانسیل 4 

(الزامی  هسته )مشترک 1ریاضیات عمومی   1همزمان با ریاضی عمومی  پایه 1811008 مبانی علوم ریاضی 3   1811004 فیزیک عمومی  4 

(الزامی  هسته )مشترک 1ریاضیات عمومی   احتمالمبانی  3   1810001   فارسی عمومی زبان  3 - عمومی 1811009 

عمومی انگلیسی زبان 3 - عمومی  1101810 1همزمان با فیزیک عمومی  پایه   1811005 آزمایشگاه فیزیک  1 

(1)تربیت بدنی 1 - عمومی - جمع واحدها 17    1810014 

 - جمع واحدها 16   - -  - 

چهارمنیمسال  سومنیمسال    

درسنوع  نیازپیش  نیازپیش نوع درس کد درس نام درس واحد   کد درس نام درس واحد 

2ریاضیات عمومی  پایه 1811015 آنالیز ریاضی 3 مبانی آنالیز ریاضی هسته )الزامی( 3ریاضیات عمومی 4   0101181  

(الزامی هسته )مشترک 1811016 مبانی ترکیبات 3 مبانی علوم ریاضی هسته )الزامی( 2عمومی  ریاضیات  0111181 مبانی آنالیز ریاضی 3   

(الزامی  هسته )مشترک 1811017 مبانی جبر 3 مبانی علوم ریاضی هسته )الزامی( 0121181 مبانی ماتریس ها و جبر خطی 3 مبانی علوم ریاضی   

1، احتمال مبانی احتمال هسته )الزامی( (الزامی  هسته )مشترک 1811018 روشهای آماری 3  2عمومی ریاضیات    1811013 مبانی آنالیز عددی 3 

1تربیت بدنی  عمومی (2)تربیت بدنی  1  1احتمال 3 مبانی احتمال هسته )الزامی( 1810015   1811014 

1اندبشه اسالمی عمومی )نبوت وامامت 2اندیشه اسالمی  2  )مبدا ومعاد( 1اندیشه اسالمی  2 عمومی عمومی 1810003   1810002 

ه و جمعیتخانواددانش  2 - عمومی  - جمع واحدها 18 -  1810010 

 - -  -  - جمع واحدها 17 - 
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 تعداد واحد نوع درس تعداد واحد نوع درس

 15 هسته )انتخاب رشته ریاضیات و کاربردها( 24 مشترک(-پایه )الزامی

 30 اختیاری رشته ریاضیات و کاربردها)کهاد( 15 هسته )الزامی مشترک(

ششمنیمسال  پنجمنیمسال    
نیازپیش نوع درس نیازپیش نوع درس کد درس نام درس واحد   کد درس نام درس واحد 

ماتریس ها و جبر خطیمبانی  هسته )الزامی( 1811024 توپولوژی عمومی 3 مبانی آنالیز ریاضی هسته )الزامی(  1811019 جبر خطی عددی 3 

 مبانی آنالیز عددی، معادالت هسته )انتخابی(

با مشتقات جزئ دیفرانسیل  

آنالیز  ، معادالت دیفرانسیل هسته )الزامی( 1811025 حل عددی معادالت دیفرانسیل 3

 ریاضی

با مشتقات  دیفرانسیل معادالت 3

 جزئی

1811020 

 1811021 جبر 3 مبانی جبر هسته )انتخابی( 1811026 زبان تخصصی 3 اجازه گروه اختیاری

زارهای ریاضینرم اف 3 مبانی آنالیز عددی     اختیاری  1811022 توابع مختلط 3 مبانی آنالیز ریاضی هسته )انتخابی( 1811027 

 1811023 برنامه سازی پیشرفته 3 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هسته )انتخابی( 1811028 بهینه سازی خطی 3 مبانی ماتریس ها و جبر خطی هسته )الزامی(
 1810009   ایران انقالب اسالمی 2 - عمومی 1810006 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 - 
 - جمع واحدها 17   - جمع واحدها 17  

هشتم نیمسال هفتمنیمسال    

نیازپیش نوع درس نیازپیش نوع درس کد درس نام درس واحد   کد درس نام درس واحد 

 1811029 ساختمان داده ها و الگوریتم 3 - اختیاری 1811040 نظریه مقدماتی اعداد 3 مبانی علوم ریاضی اختیاری

 1811030 هندسه دیفرانسیل موضعی 3 مبانی آنالیز ریاضی اختیاری 1811035 آنالیز عددی 3 مبانی آنالیز عددی اختیاری

آنالیز ریاضیمبانی  هسته )الزامی(  1811031 بهینه سازی غیر خطی 3 مبانی آنالیز عددی اختیاری 1811036 مبانی سیستم های دینامیکی 3 

 1811032 نظریه حلقه و مدول 3 مبانی جبر اختیاری 1811037 نظریه اندازه و کاربردها 3 مبانی آنالیز ریاضی هسته )انتخابی(

اجازه گروه-ترم آخر اختیاری  

 
 

کارشناسی ریاضیات و کاربردها پروژه 3 و کاربردها مباحثی در ریاضیات 3 اجازه گروه اختیاری 1811038   1811033 
 1810007 آیین زندگی )اخالق کاربردی( 2 - عمومی 1810008 تفسیر موضوعی قرآن 2 - عمومی

 - جمع واحدها 17 - 

درسی می باشد. واحد 136تعداد واحدهای الزم جهت فراغت از تحصیل حداقل    - جمع واحدها 17 - -  
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 22 عمومی )با احتساب دانش خانواده( 30 هسته )الزامی رشته ریاضیات و کاربردها(

 


