
 

 

 ترم دوم ترم اول
کد   همنیاز –پیشنیاز  ساعت واحد نام درس کد  درس

 درس

 همنیاز –پیشنیاز  ساعت واحد نام درس

  22 2 آمارواحتمال مهندسی 0110 ریاضی عمومی 22 2 ریاضی گسسته 0114

 دیفرانسیلمعادالت  22 2 ریاضی مهندسی 0112 ریاضی عمومی 22 2 معادالت دیفرانسیل 0112

 طراحی الگوریتم 44 2 هوش مصنوعی 0104  22 2 زبان ماشین واسمبلی 0111

 زبان ماشین واسمبلی 44 2 برنامه سازی سیستم  0111  44 2 (2)زبان تخصصی نرم افزار 0114

  44 2 مهندسی نرم افزار 0101  44 2 طراحی الگوریتم 0111

  44 2 ایجاد بانک های اطالعاتی 0121  22 2 شیوه ارائه مطالب علمی 0114

  22 2 تاریخ اسالم 0012  22 2 (2معارف اسالمی ) 0010

          

  212 04 جمع
  224 04 جمع

          

 ترم چهارم ترم سوم
کد   همنیاز –پیشنیاز  ساعت واحد نام درس کد  درس

 درس

 همنیاز –پیشنیاز  ساعت واحد نام درس

  44 2 (0گرافیک کامپیوتری ) 0104 زبان ماشین واسمبلی 22 2 معماری کامپیوتر 0102

 مهندسی اینترنت 44 2 طراحی صفحات  وب 0124  44 2 مهندسی اینترنت 0101

  44 2 سیستم های خبره 0121 طراحی الگوریتمبرنامه سازی،  44 2 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 0121

  22 0 (2تربیت بدنی ) 0011  44 2 مباحث ویژه 0104

  22 2 متون اسالمی  0014 مهندسی نرم افزار 44 2 شبیه سازی  کامپیوتری 0101

  22 2 آشنایی با مبانی دفاع مقدس 0002  22 2 انقالب اسالمی وریشه های آن 0012

 با نظر گروه 044 2 پروژه 0101 هـ معماری کامپیوتر 44 0 آزمایشگاه  معماری کامپوتر 0102

 گروه ربا نظ 241 2 کارآموزی 0121 مهندسی نرم افزار ـه 44 0 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 0100

       22 2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 0001
          

  112 21 جمع                          404 21 جمع                     

          

 (شوندکه در ترم اول باید گذرانده )برای رشته های غیرمرتبط رانـی  جبدروس 

 همنیاز –پیشنیاز  ساعت واحد نام درس کد درس

  44 2 2 برنامه سازی پیشرفته 0122

  22 2 2سیستم عامل  0120

 2هـ سیستم عامل  44 0 2کارگاه سیستم عامل 0122
    

  024 4 جمع
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 نـرم افزار کارشناسی ناپیوسته  دروس رشتـه
 (و بعد از آن 10)ورودی  های سال
 

 هـ : یعنی درس همنیاز

 13        تعـداد دروس :                             

 31تعداد واحد نظری :  

  13تعداد واحد عملی :  

 74جمـع واحـد ها :    

 

 


