
 

 دماوند ارشاد موسسه آموزش عالی

 و بعد از آن( ۱۴۰۰ ی)ورود-افزار  ای کامپیوتر نرم رشته مهندسی حرفهکارشناسی ناپیوسته 
 

 ۱۴۰۰شهریور ویرایش  ۶۸ مجموع واحدها:

 اولنیمسال 

 دروس پیشنیاز عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس

   ۳ ۳ پایه آمار و احتماالت ۹۹۲۲۳۵

  ۱  ۱ تخصصی ۲داده گاهیپا شگاهیآزما ۱۱۴۲۲۷

  ۱  ۱ تخصصی یسینو برنامه  یها زبان شگاهیآزما ۱۱۴۲۲۸

   ۲ ۲ تخصصی گسسته یاضیر ۱۱۴۲۱۷

   ۲ ۲ تخصصی یزبان تخصص ۱۱۴۳۲۶

  ۱ ۲ ۳ تخصصی شبکه یانداز نصب و راه ۱۱۴۲۲۹

  ۱  ۱ یعموم ورزش ۹۲۰۰۰۲

  ۲ ۲ یعموم ۲اسالمی شهیاند ۴۳۱۰۱۲

 
  

 اولنیمسال 

 دروس پیشنیاز عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس

    ۳ ۳ پایه لیفرانسیمعادالت د ۱۱۴۵۲۰

   ۱  ۱ تخصصی یواسط کاربر یطراح شگاهیآزما ۱۱۴۲۳۱

  ۱  ۱  تخصصی سازی و متحرک کیگراف شگاهیآزما ۱۱۴۲۳۲

  ۱ ۲ ۳  تخصصی سازی یباز ۱۱۴۲۳۳

 گسسته  یاضیر ۱ ۲ ۳  تخصصی یستمیس یسینو برنامه  ۱۱۴۲۳۴

    ۳ ۳  تخصصی تمیالگور یطراح ۱۱۴۲۳۰

  ۱ ۲ ۳  تخصصی نترنتیا یمهندس ۱۱۴۲۰۶

  ۲ ۲ یعموم یفرهنگ و تمدن اسالم خیتار ۴۳۱۰۴۱

 
  

  ۱۵جمع واحدها 
 

  ۱۹جمع واحدها 
 

  

 سومنیمسال 

 دروس پیشنیاز عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس

  ۱ ۲ ۳ تخصصی اءیاش نترنتیا ۱۱۴۲۳۵

  ۱  ۱ تخصصی افزار نرم یمهندس شگاهیآزما ۱۱۴۲۱۱

  ۱  ۱ تخصصی یهوش مصنوع شگاهیآزما ۱۱۴۲۳۶

  ۱ ۲ ۳ تخصصی ژهیمباحث و ۱۱۴۲۰۹

   ۲ ۲ تخصصی افزار نرم یمهندس ۱۱۴۲۳۷

 تمیالگور یطراح  ۳ ۳ تخصصی یهوش مصنوع ۱۱۴۱۳۵

  ۱ ۲ ۳ یاریاخت ی(ساز هیشب یا یکاو داده) یاریاخت درس ۱۱۴۲۳۸

  ۲ ۲ یعموم یبا قانون اساس ییآشنا ۴۳۱۰۳۲
 

  

 چهارمنیمسال 

 دروس پیشنیاز عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس

  نترنتیا یمهندس  ۲ ۲ تخصصی اطالعات تیامن ۱۱۴۲۳۹

 واحد  ۵۱ گذراندن ۳  ۳  تخصصی پروژه ۱۱۴۲۴۰

 افزار  نرم یمهندس ۱ ۲ ۳ تخصصی افزار توسعه نرم ۱۱۴۲۴۱

 واحد  ۵۱ گذراندن ۲  ۲  تخصصی یکارآموز ۱۱۴۲۴۲

  ۱  ۱  تخصصی عامل ستمیس کارگاه ۱۱۴۲۴۳

   ۱ ۲ ۳ یاریاخت (تیریاطالعات مد) یاریاخت درس ۱۱۴۲۴۴

    ۲ ۲ یعموم تیدانش خانواده و جمع ۴۴۰۰۰۱
 

   ۱۶جمع واحدها    ۱۸جمع واحدها 
 توضیحات:

 .نیمسال تحصیلی است ۵حداکثر طول دوره تحصیلی برای کلیه دانشجویان  .۱

 دوره کاردانی(کلیه دانشجویان موظفند دروس مندرج در این جدول را اخذ و بگذرانند. )بدون توجه به دروس گذرانده در  .۲

 .در طول تحصیل دروس اختیاری دیگری ارائه خواهد شد که دانشجو مجاز به جایگزینی با هریک از دروس اختیاری موجود در این جدول خواهد بود .۳

،  شود ( را که در زمان ثبت نام توسط مدیر گروه معین میسازی پیشرفته برنامه  – نویسی موبایل برنامهدروس جبرانی )دانشجویانی که رشته کاردانی آنها غیرمرتبط با این رشته می باشد، موظفند عالوه بر دروس این جدول،  .۴

 .اخذ و حداکثر تا پایان نیمسال دوم بگذرانند

   .اند، نیازی به اخذ این واحد ندارند دانشجویانی که در مقطع کاردانی درس جمعیت و تنظیم خانواده را گذرانده .۵



 

 

 دماوند ارشاد موسسه آموزش عالی

 
 
 
 

 

 (۲)جدولافزار  ای کامپیوتر نرم مهندسی حرفه( ی)جبران ازیشنیجدول دروس پ

 جمع ساعت یساعت عمل یساعت تئور تعداد واحد نام درس فیرد

 ۶۴ ۳۲ ۳۲ ۳ شرفتهیپ یبرنامه ساز ۱

 ۴۸ - ۴۸ ۳ ها داده گاهیپااصول طراحی  ۲

 ۶۴ ۳۲ ۳۲ ۳ عامل ستمیس ۳

 ۴۸ - ۴۸ ۳ ها دادهساختمان  ۴

 ۲۲۴ ۶۴ ۱۶۰ ۱۲ جمع 

 

 

 "جدول را اخذ و بگذرانند. نیاز دروس ا یگروه تعداد ریتطابق ندارد ، موظفند با نظر مد وستهیناپ یآنها با مقطع کارشناس یکه کاردان یانیدانشجو "  

 


