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 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم دوم تـــــــــــــــــــــــــــــرم اول

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 همنیاز

 

 نام درس
 نوع درس

 

 پیشنیاز تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری همنیاز

 ریاضی عوْهی  2 تخصصی ریاضی کاربردی  ------- 1 2 تخصصی 1برًاهَ سازی پیشرفتَ 

 --------------  2 پایَ فیسیک الکتریسیتَ ّ هغٌاطیس  ------------  2 تخصصی 2سیستن عاهل 

 1برًاهَ سازی پیشرفتَ  1 2 تخصصی 2شرفتَ برًاهَ سازی پی 2سیستن عاهل  1  تخصصی 2کارگاٍ سیستن عاهل 

 2برًاهَ سازی پیشرفتَ   3 تخصصی رخیرٍ ّ بازیابی اطالعات -------------- 1  تخصصی هباًی ایٌترًت

 سیستن عاهل ّ کارگاٍ سیستن عاهل  2 تخصصی شبکَ ُای هحلی کاهپیْتری ---------------  3 عوْهی زباى فارسی

 ------------  1 پایَ شیٍْ ارائَ ًْشتاری ّ گفتاری ---------------  3 پایَ ریاضی عوْهی

 ------------  3 عوْهی زباى خارجی   2 تخصصی اصْل سرپرستی

 -----------  2 عوْهی هِارت ُای زًذگی داًشجْیی   2 عوْهی اخالق ّ تربیت اسالهی

  1  تخصصی کارگاٍ شبکَ   3 برای کارداًش جبراًی *هباًی برًاهَ سازی ّ ّیژّال بیسیک

  جوع  جوع
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 تـــــــرم چهــــــــــــــــــــــــارم تـــــــــــــــــــــــــــــرم سىم

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 همنیاز

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 عملی نظری عملی نظری همنیاز

 مبانی الکترونیک 1 2 پایَ 2سخت افسار کاهپیْتر  ریاضی عوْهی  2 ایَپ آهار ّ احتواالت

 هباًی ایٌترًت 1 1 تخصصی برًاهَ ًْیسی هبٌوی بر ّب زباى خارجی  2 تخصصی زباى تخصصی

 رخیرٍ ّ بازیابی اطالعات  2 تخصصی پایگاٍ دادٍ ُا 1برًاهَ سازی پیشرفتَ  1 2 تخصصی زباى هاشیي ّ اسوبلی

  1  تخصصی آزهایشگاٍ پایگاٍ دادٍ  1 1 تخصصی گرافیک کاهپیْتری

 ------------ 1 1 تخصصی هباحث ّبژٍ -----------  2 پایَ هباًی الکترًّیک

 -------------- 2  تخصصی کارآهْزی هباًی الکترًّیک 1  پایَ کارگاٍ هباًی الکترًّیک
 -------------- 1  پایَ آزهایشگاٍ ًرم افسار گرافیکی 1فتَ برًاهَ سازی پیشر 1 2 تخصصی ساختواى دادٍ ُا 

 -------------- 1 2 تخصصی کارآفریٌی ----------  2 تخصصی هباًی هٌِذسی ًرم افسار
  1 1 تخصصی هحیط ُای چٌذ رساًَ ای   2 عوْهی داًش خاًْادٍ

 1  عوْهی تربیت بذًی

 

   2 عوْهی 1هعارف اسالهی 

         

 71کل:        20 جوع  20 جوع



 

 

 

 

 نکات ههن:

 .دروس ستاره دار، دروس جبزانی هستنذ وفقط دانشجویاى هلشم به گذرانذى آنها هستنذ که دیپلن آنها کار ودانش است -1

 .رعایت آرایش دروس الشاهی است -2

شود درسی بذوى رعایت پیشنیاس وهونیاس رعایت دروس پیشنیاس وهونیاس الشاهی است در غیز اینصورت درهز هزحله اس تحصیل که هشخص  -3

  .شذ انتخاب وپاس شذه است نسبت به حذف آى اقذام خواهذ

 .رعایت پیشنیاس وهونیاس به عهذه دانشجو است -4

 .واحذ را درهز تزم نذارد 14دانشجوی هشزوط حق انتخاب بیش اس  -5

 .ذ انتخاب نواینذواح 24باالتز هی تواننذ درهزتزم حذاکثز  و 17هعذل  دانشجویاى تزم آخز و -6

   هذیز گزوه                                                                                                                                                                                           

 شیوا رساق ساده                                                                                                                                                                                           


