
 
 

 واحد15       ترم چهارم                واحد19         ترم سوم             واحد18         ترم دوم              واحد18       ترم اول   

 آمارو احتماالت مهندسی
 واحد 2پایه             

 معادالت دیفرانسیل
 واحد 2پایه             

 زبان ماشین و اسمبلی
 واحد 2اصلی             

 طراحی الگوریتم ها
 واحد 3اصلی             

 ریاضی گسسته
 واحد 2پایه             

 انقالب اسالمی 
 واحد 2عمومی             

 تفسیر موضوعی قرآن
 واحد 2ومی             عم

 زبان تخصصی نرم افزار
 واحد3اصلی             

 مهندسی نرم افزار 
 واحد 3            اصلی 

 هوش مصنوعی
 واحد 3تخصصی          

 اختیاری
 واحد 3اختیاری            

 اختیاری
 واحد3اختیاری             

 معماری کامپیوتر
 واحد 2اصلی            

 شیوه ارائه مطالب علمی
 واحد 2اصلی             

 مهندسی اینترنت
 واحد 3تخصصی          

 ازی کامپیوتریشبیه س
 واحد 3تخصصی          

 آزمهندسی نرم افزار
 واحد 1       اصلی     

 اختیاری
 واحد 3اختیاری            

 (2)تربیت بدنی 
 واحد 1عمومی            

 آز معماری کامپیوتر
 واحد 1اصلی           

 مباحث ویژه 
 واحد 3             تخصصی  

 پروژه نرم افزار
 واحد 3          اصلی

 کارآموزی 
 واحد 3         تخصصی 

 اختیاری
 واحد 3اختیاری            

 )1(گرافیک کامپیوتری
 واحد 3 تخصصی         

 ریاضی مهندسی
 واحد 2پایه             

 برنامه سازی سیستم
 واحد 3اصلی             

 برنامه پیشنهادی کارشناسی ناپیوسته نرم افزارکامپیوتر

               واحد9       دروس عمومی  
   واحد8             دروس پایه

واحد 22       دروس اصلی    
واحد 15  دروس تخصصی    

  واحد12       دروس اختیاری 
 واحد 3                   پروژه 

 واحد 3   کارآموزی  
 واحد 02                مجموع 

 
   همنیازی               ازیپیشنی  

 :نرم افزار کارشناسی ناپیوسته لیست دروس اختیاری

 همنیاز پیشنیاز عواحد  واحد ن نام درس اختیاری ردیف

   - 2 سیستم عامل شبکه 1

 سیستم عامل شبکه  2 - کارگاه سیستم عامل شبکه 2

 سیستم عامل شبکه  2 - و راه اندازی شبکه نصب 3

  مهندسی اینترنت 1 2 طراحی صفحات وب 4

  هوش مصنوعی 1 2 سیستمهای خبره 5

   1 2 محیط های چند رسانه ای 6

  برنامه سازی سیستم و طراحی الگوریتم ها 1 2 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی 0

  )1 (گرافیک کامپیوتری 1 2 )2(گرافیک کامپیوتری  8

   1 2 ایجاد بانکهای اطالعاتی 9

   1 2 طراحی سیستمهای شی گرا 12

  طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی 1 2 اصول برنامه نویسی توصیفی 11

  طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی 1 2 برنامه نویسی همروند 12

 

 (2)اسالمی  اندیشه
 واحد 2عمومی             

 امامتتاریخ 
 واحد 2عمومی             

 نکات مهم:
یازی یا هم نیازی دروس و یا انتخاب واحد بیش از سقف عدم رعایت پیشن -

 مجاز موجب حذف دروس مربوطه توسط گروه می شود.

پس از یک بار افتادن در درس پیشنیاز، آن درس بصورت هم نیاز برای دروس  -
 بعدی تعریف می شود.

برای انتخاب درس پروژه حتما طبق ضوابط تعیین شده کمیته پروژه اقدام  -
 گردد.

، با توجه به ضوابط تعیین شده دفتر ارتباط با رس کارآموزیبرای انتخاب د -
 صنعت و با موافقت گروه برای ترم تابستان ثبت نام می شود.

برای انتخاب درس کارآموزی حتما ضوابط تعیین شده توسط گروه در هر ترم رعایت  -
 گردد.

   

 پیشنیازی
 

 همنیازی
 

 ن: نظری
 ع: عملی

  دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات 

 


