
  

  

 
    

 

 

 

 

 

 واحذ( 22) جذول دروس عووهی

 مالحظات پیشنیاز واحد نام درس کد درس کنترل

  - 3 فاسسٖ 025-11-16 

  - 3 خاسجٖصباى  023-11-16 

  - 1 1تشب٘ت بذًٖ  015-11-16 

  1تشب٘ت بذًٖ  1 2 تشب٘ت بذًٖ 016-11-16 

  - 2 داًش خاًَادُ ٍ جوع٘ت 031-11-16 

 - 2 1اًذٗشِ اسالهٖ 005-11-16 

2 
َد

 ش
ب

خا
اًت

س 
دس

 

 1اًذٗشِ اسالهٖ 2 2 اًذٗشِ اسالهٖ 006-11-16 

 - 2 اًساى دس اسالم 008-11-16 

 020-11-16 
حمَق اجتواعٖ ٍ 

 س٘اسٖ دس اسالم
2 - 

 - 2 فلسفِ اخالق  

1 
َد

 ش
ب

خا
اًت

س 
دس

 

 - 2 اخالق اسالهٖ 004-11-16 

 - 2 آٗ٘ي صًذگٖ 003-11-16 

 - 2 عشفاى عولٖ دس اسالم 024-11-16 

 1 - 2 اًمالب اسالهٖ اٗشاى 009-11-16 
َد

 ش
ب

خا
اًت

س 
دس

 

 - 2 آشٌاٖٗ با لاًَى اساسٖ 002-11-16 

 007-11-16 
اًذٗشٔ س٘اسٖ اهام 

 خوٌٖ٘
2 - 

 013-11-16 
تاسٗخ تحل٘لٖ صذس 

 اسالم
2 - 1 

َد
 ش

ب
خا

اًت
س 

دس
 

 - 2 تاسٗخ اهاهت 011-11-16 

 014-11-16 
تاسٗخ توذى ٍ فشٌّگ 

 اسالم ٍ اٗشاى
2 - 

 - 2 تفس٘ش هَضَعٖ لشآى 017-11-16 

1 
س 

دس

َد
 ش

ب
خا

اًت
 

 018-11-16 
 تفس٘ش هَضَعٖ

 ًْج البالغِ
2 - 

  هجوَع ٍاحذّای گذراًذُ:

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (واحذ 20) جذول دروس پایه
 

 پیشنیاز واحد نام درس کد درس کنترل

 - 3 0یاضی عوَهی ر 9992990 

 0ریاضی عوَهی  3 2ریاضی عوَهی  9992993 

 - 3 0فیشیك  9992992 

 0ریاضی عوَهی  3 2فیشیك  9992994 

2فیشیك آسهایطگاُ  9992999   2فیشیك  0 

 0ریاضی عوَهی 3 هعادالت دیفزاًسیل 9992995 

 2ریاضی عوَهی  3 آهار ٍ احتوال هٌْذسی 9992909 

 
 یا 9992906

9993992 

یا  كاهپیَتزكارگاُ 

 آسهایطگاُ كاهپیَتز
0 

 هثاًی كاهپیَتز ٍ)

 (ساسیتزًاهِ 

  هجوَع ٍاحذّای گذراًذُ:

 
         ٍاحذ( 29ٍاحذی  2)درصَرت كارآهَسی   واحذ( 91جذول دروس تخصصی گرایش نرم افسار )        

 )هونیاز(پیشنیاز واحذ نام درس کذ درس کنترل

 تزًاهِ ساسی پیطزفتِ 3 طزاحی سیستن ّا تحلیل ٍ 9993997 

 یَتزیكاهپ یّا ضثکِ 3 هٌْذسی ایٌتزًت 9993948 
 (ّاپایگاُ دادُ)

 اصَل طزاحی كاهپایلز 3 طزاحی ستاى ّای تزًاهِ ساسی 9993995 

 9993993 
9993938 

 /ّاپایگاُ دادُ
 اصَل طزاحی پایگاُ دادُ 

 دادُ ّای ساختواى 3

تحلیل ٍ طزاحی  3 م افشارهٌْذسی ًز 9993984 
 سیستن ّا

  3 پزٍصُ 9993942 

 9993986 
 0 كارآهَسی 9993943

2  

  هجوَع ٍاحذّای گذراًذُ:

 واحذ( 92)تورکس تخصصی سیستن های اطالعاتیجذول دروس 

 پیشنیاز واحذ نام درس کذ درس کنترل

 ّاپایگاُ دادُ 3 پیادُ ساسی سیستن پایگاُ دادُ 9993976 

 ٍ ّاپایگاُ دادُ 3 هثاًی دادُ كاٍی 9993979 
 عاهل یّا ستنیس

هثاًی تاسیاتی اطالعات ٍ  9993977 
 ّا تنیالگَر یطزاح 3 جستجَی ٍب

تحلیل ٍ طزاحی  3 سیستن ّا اطالعات هذیزیت 9993969 
 سیستن ّا

  هجوَع ٍاحذّای گذراًذُ:

 (عد به ب 29 )ورودی  کارشناسیمقطع  در کامپیوتر یمهندس فرم تطبیق واحد

 
 ی فنی مهندسیهدانشکد

 



 
 (واحذ عولی2حذاقل -واحذ 8) اختیاریجذول دروس 

 )هونیاز(پیشنیاز واحذ نام درس ذ درسک کنترل

  3 0هثاحث ٍیضُ  9993998 

  3 2هثاحث ٍیضُ  9993989 

 9993 
ًوًَِ ساسی سیستن ّای 

ًزم -پیچیذُ سخت افشاری
 افشاری

 ٍ َتزیكاهپ یهعوار 3
 عاهل یّا ستنیس 

 - 3 هقذهِ ای تز علن اعصاب 9993 

ٍ طزاحی سیستن تحلیل ) 0 آسهایطگاُ هٌْذسی ًزم افشار 9993 
 (ّا

 آسهایطگاُ اصَل طزاحی 9993 
 اصَل طزاحی 0 كاهپایلز 

 كاهپایلز 

 ّا پایگاُ دادُ 0 پایگاُ دادُ طگاُیآسها 9993940 

 9993908 
9993989 

 /0هذارّای الکتزیکی طگاُیآسها
 هذارّای الکتزیکی 0 هذارّای الکتزیکی طگاُیآسها

 هذارّای ٍاسطحی طزا 0 هذارّای ٍاسط طگاُیآسها 9993 

 اصَل رتاتیکش 0 آسهایطگاُ اصَل رتاتیکش 9993 

 گزافیك كاهپیَتزی 0 آسهایطگاُ گزافیك كاهپیَتزی 9993 

تاسی ّای طزاحی  0 تاسی ّای كاهپیَتزی طگاُیآسها 9993 
 كاهپیَتزی

 ٍاقعیت هجاسی 0 ٍاقعیت هجاسی طگاُیآسها 9993 

 اهٌیت ضثکِ 0 اهٌیت ضثکِ طگاُیآسها 9993  

 - 0 كارگاُ ساخت رتات 9993  

 (سیگٌال ّا ٍ سیستن ّا) 0 كارگاُ تزًاهِ ًَیسی هتلة 9993975  

 سیستن ّای 0 اتَهاسیَى صٌعتی طگاُیآسها 9993  
 كٌتزل خطی 

 سیستن ّای طگاُیسهاآ 9993  
 سیستن ّای 0 كٌتزل خطی 

 كٌتزل خطی 

 0فیشیك  0 0آس فیشیك 9992998  

 - 0 كارگاُ عوَهی 9992903  

 ٍ ستاى اسوثلیپزداسًذُ  شیر 3 سیستن ّای اتَهاسیي صٌعتی 9993  

 96-95ًیوسال اٍل تزای تاٍرٍدی  2 دفاع هقذط آضٌایی تا 0606906  

 گزایص یا توزكش دیگز 9993  
 تا رعایت پیطٌیاس درط 3 هٌْذسی كاهپیَتز  

 گزیتوزكش د ای صیگزا 9993  
 تا رعایت پیطٌیاس درط 3 َتزیهپكا یهٌْذس  

  
  یدرط اس دٍرُ كارضٌاس كی 

 گزید یداًطکذُ ّا
 هَافقت گزٍُ 3

  
ارضذ  یدرط اس كارضٌاس كی 

 َتزیكاهپ یهٌْذس
 هَافقت گزٍُ 3

  هجوَع ٍاحذّای گذراًذُ:

 
 
 
 
 
 

 واحذ( 00واحذی  4)درصورت هبانی (واحذ 91جذول دروس اصلی )

 )هونیاز( پیشنیاز واحذ رسنام د کذ درس کنترل

 یا  9993994 
9993990 

 هثاًی كاهپیَتز ٍ
 یا   ساسیتزًاهِ 

 هثاًی كاهپیَتز ٍ تزًاهِ ساسی 

3 
4 - 

 9993907 
9993988 

 /0یکیالکتز یهذارّا
 هذارّای الکتزیکی

 هعادالت دیفزاًسیل 3

 یا 9993993 
9993996 

 گسستِ اتیاضیر
 یا  ساختواى كسستِ

هثاًی  ٍ 0هیریاضی عوَ) 3
 ( ساسیتزًاهِ  كاهپیَتز ٍ

 هثاًی كاهپیَتز ٍ 3 تزًاهِ ساسی پیطزفتِ 9993903 
 ساسیتزًاهِ 

 ٍ  گسستِ اتیاضیر 3 دادُ ّای ساختواى 9993905 
 تزًاهِ ساسی پیطزفتِ

 (گسستِ اتیاضیر) 3 یهٌطق یهذارّا 9993909 

 ُداد ّای ساختواى 3 ّا يیّاٍهاض ستاى ِیًظز 9993926 

 خارجیستاى  2 یستاى تخصص 9993906 

 یستاى تخصص 2 رٍش پضٍّص ٍ ارائِ 9993999 

هعادالت ٍ  2ریاضی عوَهی 3 یهٌْذس یاتاضیر 9993920 
 دیفزاًسیل

 یهٌطق یهذارّا 3 َتزیكاهپ یهعوار 9993923 

 یهعوارٍ  دادُ ّای ساختواى 3 عاهل یّا ستنیس 9993925 
 َتزیكاهپ

 دادُ ّای ساختواى 3 ّا تنیالگَر یطزاح 9993922 

طزاحی كاهپیَتزی سیستن  9993902 
 َتزیكاهپ یهعوار 3 ّای دیجیتال

 یهٌْذس یاتاضیر 3 سیگٌال ّا ٍ سیستن ّا 9993962 

 َتزیكاهپ یهعوار 3 ٍ ستاى اسوثلیپزداسًذُ  شیر 9993965 

 عاهل یّا ستنیس 3 یَتزیكاهپ یّا ضثکِ 9993932 

هصٌَعی ٍ سیستن  َّش 9993964 
 ّای خثزُ

 دادُ ّای ساختواى 3

 دادُ ّای ساختواى 3 اصَل طزاحی كاهپایلز 9993936 

 آسهایطگاُ سیستن ّای  9993949 
 (عاهل یّا ستنیس) 0 عاهل

ٍ  یهذار هٌطق طگاُیآسها 9993900 
 َتزیكاهپ یهعوار

 یهٌطق یهذارّا 0
 (َتزیكاهپ یهعوار)

 
9993992 
9993929 

 

 /پزداسًذُ شیر گاُطیسهاآ

 0آسهایطگاُ ریشپزداسًذُ
 ٍ ستاى اسوثلی(پزداسًذُ  شیر) 0

 یّا ضثکِ طگاُیآسها 9993909 
 یَتزیكاهپ

 (یَتزیكاهپ یّا ضثکِ) 0

  هجوَع ٍاحذّای گذراًذُ:

 

 

 هذٗش هحتشم خذهات آهَصشٖ داًشگاُ 

    ……………………بِ شواسٓ داًشجَٖٗ    ……………………جٌاب آلإ / سشکاس خاًن    بذٗي ٍس٘لِ بِ استحضاس هٖ سساًذ

  بْوي هاُ   شْشَٗس هاُ     ت٘ش هاُ  ٍاحذ، هطابك با سشفصل دسٍس سشتٔ هٌْذسٖ کاهپَ٘تش، دس  ………با گزساًذى   

 هعشفٖ هٖ گشدد: فشاغت اص تحص٘لجْت رٗل بالٖ هاًذُ دسٍس  اخز بوٌظَس اٗي سشتِ فاسغ التحص٘ل شذُ اًذ. کاسداًٖ    سشٌاسٖکا      اص همطع 
 

 هْش ٍ اهضإ سئ٘س داًشکذُ:         :/ هذٗش گشٍُتأٗ٘ذ استاد ساٌّوا


