
:رشته تحصيلي

:گرايش

نمرهتعداد واحدشماره درسنام درسنمرهتعداد واحدشماره درسنام درس

7113  16  12داده کاوی محاسباتیر
7503  16  12داده کاوی پیشرفتهر

7123  16  12الگوریتم های پیشرفتهر
7513  16  12متن کاوی و وب کاویر

12118383بهینه سازی محدبر
7523  16  12شبکه های عصبی مصنوعیر

7533  16  12سیستم های چند عاملهر

7543  16  12مباحث ویژه در علوم تصمیم و دانشر

7163  16  12*بهینه سازی غیرخطی عددیر

7153  16  12*برنامه ریزی خطی عددیر

7273  16  12*بهینه سازی غیرخطی پیشرفتهر

7723  11  12*برنامه ریزی خطی پیشرفتهر

7223  16  12*برنامه ریزی صحیح و و شبکهر

7193  16  12*معادالت دیفرانسیل پاره ای عددیر

 واحد از این ستون الزامیست9گذراندن  
7183  16  12*معادالت انتگرال ودیفرانسیل عددیر

نمرهتعداد واحدشماره درسنام درسنمرهتعداد واحدشماره درسنام درس

7423  16  12تصمیم گیری با معیارهای چندگانهر

7293  16  12محاسبات نرمر

7303  16  12یادگیری ماشینر

7443  16  12اطالعات و عدم قطعیتر

7453  16  12سیستم های تصمیم گیری فازیر

نمرهتعداد واحدشماره درسنام درس7463  16  12ریاضیات یادگیریر

8293  11  12بهینه سازی ترکیبیاتیر
7092  11  12 سمینارر

7413  16  12فرایندهای تصادفیر

 واحد سمینار الزامیست2گذراندن 7473  16  12احتمال و آمار فازیر

تعداد واحدوضعيت کارنامه دانشجو7483  16  12نظریه بازی هار

نیمسال اول7493  16  12بهینه سازی فرایافتاریر

نیمسال دوم7373  16  12داده کاویر

نیمسال سومالزامیست(*بدون )انتخابی - واحد دروس تخصصی 6گذراندن حداقل 

نیمسال چهارم

نیمسال پنجم

. واحد درسي به استثناء واحد پايان نامه مي باشند26 و حداکثر 22دانشجويان جهت فراغت از تحصيل ملزم به گذراندن حداقل 

دروس پيشنياز و کمبود

سمــــينــار

معدل نيمسال

دانشجو با ید با نظر استاد راهنما و تایید دانشکده دو درس از جداول دروس 

انتخابی سایر گرایشهای علوم کامپیوتر و یا رشته های -الزامی و تخصصی 

مرتبط را بگذراند

:امضاء

:مهر وامضاء رئيس دانشکده:نام استاد راهنماي پايان نامه

انتخابي-ادامه دروس تخصصي دروس الزامي

:معدل کل:جمع واحدهاي گذرانده

انتخابي-دروس تخصصي

2پيوست شماره 

لیست دروس گذرانده شده دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دفاع از پایان نامه

:نام و نام خانوادگي

:شماره دانشجوئي

علوم کامپيوتر

علوم تصميم و دانش


