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ف
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 پیشنیاز واحد  نوع درس نام درس

ف
ردی

 

 پیشنیاز واحد  نوع درس نام درس

  عملی نظري نیمسال دوم   عملی نظري  نیمسال اول

   2  پایه معادالت دیفرانسیل 8   2  پایه آمار و احتماالت مهندسی  1

 2  3  اصلی برنامه سازي سیستم 9   2  اصلی زبان ماشین واسمبلی 2

 3 همنیاز با 1   اصلی آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 10   3  اصلی مهندسی نرم افزار 3

 2  2  اصلی معماري کامپیوتر 11   3  تخصصی اجباري مهندسی اینترنت  4

 11همنیاز با  1   اصلی آزمایشگاه معماري کامپیوتر  12   2  اختیاري سیستم عامل شبکه 5

   3  اصلی طراحی الگوریتم ها 13 5همنیاز با  2   اختیاري کارگاه سیستم عامل شبکه  6

شیوه ارائه مطالب علمی و  14   2  عمومی تاریخ تحلیلی صدراسالم 7
   2  اصلی فنی

  
  

 
   3  اختیاري محیط هاي چند رسانه اي 15  

   2  عمومی انقالب اسالمی ایران 16       

  2 17  جمع    2 14  جمع  

 نیمسال چهارم  سوم نیمسال
   2  پایه ریاضی گسسته 25 8  2  پایه ریاضی مهندسی 17

 3  3  تخصصی اجباري شبیه سازي کامپیوتري  26   3  تخصصی اجباري مباحث ویژه  18

  3   تخصصی اجباري پروژه نرم افزار 27   3  اصلی زبان تخصصی نرم افزار 19

  3   تخصصی اجباري کارآموزي 28 13  3  تخصصی اجباري هوش مصنوعی  20

 4  3  اختیاري طراحی صفحات وب 29   3  تخصصی اجباري )1(گرافیک کامپیوتري  21

   2  عمومی تفسیرموضوعی قرآن 30 5همنیاز با  2   اختیاري نصب و راه اندازي شبکه 22

  6 10  جمع     2  عمومی )2(اندیشه اسالمی  23

         1   عمومی 1ورزش  24

         3 16  جمع  

 .واحد درسی گذرانده باشید 30جهت اخذ پروژه و کارآموزي باید حداقل 

جهت دریافت واحد کارآموزي باید سه روز در هفته وقت آزاد داشته باشید و مدت زمان : توجه

 .ساعت می باشد 360کارآموزي 
 

 

 

 

 

 واحد  70 :جمع کل   واحد 21 :تخصصی اجباريدروس   -واحد 12 :اختیاريدروس  –واحد 20 :اصلیدروس  -واحد 8 :پایهدروس    -واحد 9 :عمومیدروس 


