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 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم دوم تـــــــــــــــــــــــــــــرم اول

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 همنیاز

 

 نام درس
 نوع درس

 

 پیشنیاز حدتعداد وا

 عملی نظری عملی نظری همنیاز

 هعادالت دیفراًسیل  2 پایَ هٌِذسیریاضی     2 پایَ ریاضی گسستَ

 زتاى هاضیي ّ اسوثلی 1 2 تخصصی  ترًاهَ سازی سیستن   2 پایَ هعادالت دیفراًسیل

 1فتَ ترًاهَ سازی پیطر  2 تخصصی هعواری کاهپیْتر  1 1 پایَ زتاى هاضیي ّ اسوثلی

 هعواری کاهپیْتر 1  تخصصی آز هعواری کاهپیْتر  1 2 پایَ طراحی الگْریتن

   2 عوْهی تاریخ اسالم   2 پایَ ضیٍْ ارائَ هطالة علوی ّ فٌی

   3 تخصصی هٌِذسی ًرم افسار   3 تخصصی زتاى تخصصی ًرم افسار

 ی ًرم افسارهٌِذس  1 تخصصی آز هٌِذسی ًرم افسار   2 عوْهی 2اًذیطَ اسالهی 

 طراحی الگْریتن 1 2 تخصصی ُْش هصٌْعی   1 عوْهی 2ترتیت تذًی 

   3 جثراًی *ساختواى دادٍ ُا  1 2 جثراًی *سیستن عاهل

      کارداًی دّرٍدردر صْرت پاش ًکردى     1ترتیت تذًی 

  جوع  جوع

22 22 

 ــــــــــــــــــــارمتـــــــرم چهــــ تـــــــــــــــــــــــــــــرم سىم

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 همنیاز

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 عملی نظری عملی نظری همنیاز

 واحد 05پس از گدراندن  3  تخصصی کارآهْزی تعذ از ترم دّم 1 2 تخصصی هثاحث ّیژٍ

 ترم آخر 3  تخصصی رّژٍ ًرم افسارپ   2 عوْهی تفسیر هْضْعی قراى)هتْى اسالهی(

   2 عوْهی اًقالب اسالهی ایراى   2 پایَ هٌِذسی احتواالتآهار ّ 

  1 2 تخصصی طراحی سیستن ُای ضی  گرا  1 2 تخصصی (1گرافیک کاهپیْتری )

طراحی ّ پیذٍ سازی زتاى ُای ترًاهَ  ُْش هصٌْعی 1 2 تخصصی سیستن ُای خثرٍ

 ًْیسی

 طراحی الگْریتن ّ ترًاهَ سازی سیستن 1 2 تخصصی

  2  تخصصی ًصة ّ راٍ اًذازی ضثکَ  1 2 تخصصی ایجاد تاًک ُای اطالعاتی
  1 2 تخصصی هٌِذسی ایٌترًت هٌِذسی ًرم افسار 1 2 تخصصی ضثیَ سازی کاهپیْتر 

   2 عوْهی آضٌایی تا ارزش ُای دفاع هقذش     

 

 

 

 در صْرت پاش ًکردى در دّرٍ کارداًی  2 عوْهی داًص خاًْادٍ   

     

 23 جوع 11 جوع

 ّاحذ 74جوع دّرٍ     



 

 

 

 

 

 نکات ههن:

 و یا کاردانی آى ها ناهزتبط  دروس ستاره دار، دروس جبزانی هستنذ وفقط دانشجویاى هلشم به گذرانذى آنها هستنذ که دیپلن آنها کار ودانش -1

 .است

 .رعایت آرایش دروس الشاهی است -2

انذ, در کارشناسی هلشم به انتخاب درس آشنایی با دفاع هقذس هی ردانی گذرانذهدانشجویانی که درس دانش خانواده و جوعیت را در دوره کا -3

 باشنذ.

رعایت دروس پیشنیاس وهونیاس الشاهی است در غیز اینصورت درهز هزحله اس تحصیل که هشخص شود درسی بذوى رعایت پیشنیاس وهونیاس  -4

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

 .یشنیاس وهونیاس به عهذه دانشجو استرعایت پ -5

 .واحذ را درهز تزم نذارد 14دانشجوی هشزوط حق انتخاب بیش اس  -6

 .واحذ انتخاب نواینذ 24باالتز هی تواننذ درهزتزم حذاکثز  و 17هعذل  دانشجویاى تزم آخز و -7

 رانذى آى هی باشنذ. ذسی هلشم به گرا در دوره کاردانی پاس نکزده انذ در دوره کارشنا 1دانشجویانی که درس تزبیت بذنی  -8

                                                                                                                                                                                           


