
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف
  کامپیوتر افزار نرم تکنولوژي مهندسیپیوسته نالیست دروس رشته کارشناسی 

  )واحد 11( جدول دروس عمومی
  عملی  نظري  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس

        2  )2(اندیشه اسالمی 
        2  ایران انقالب اسالمی

تاریخ تحلیلی صدر اسالم یا 
تاریخ امامت یا تاریخ فرهنگ 

  و تمدن اسالمی
2        

تفسیر موضوعی قران یا تفسیر 
        2  موضوعی نهج البالغه

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و 
        2  ایران

      1    )1(ورزش 
ها و وصایاي حضرت  اندیشه

دوره در صورتی که در     1  )ره(امام 
 کاردانی گذرانده نشده باشد

  

شنایی با قرائت و روخوانی آ
دوره در صورتی که در     1  ن کریمآقر

 کاردانی گذرانده نشده باشد
  

دوره در صورتی که در     2  خانواده و جمعیت دانش
 کاردانی گذرانده نشده باشد

  

  

  )واحد  20( جدول دروس اصلی 
  عملی  نظري  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس

      1  1  زبان ماشین و اسمبلی
        3  زبان تخصصی نرم افزار
      1  2  طراحی الگوریتم ها

        2  شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

زبان ماشین و   1  2  برنامه سازي سیستم
    اسمبلی

        3  مهندسی نرم افزار
  مهندسی نرم افزار    1    آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

ماشین و زبان     2  معماري کامپیوتر
    اسمبلی

  معماري کامپیوتر    1    ازمایشگاه معماري کامپیوتر
 

  )واحد 21(جدول دروس تخصصی 
  عملی  نظري  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس

    طراحی الگوریتم ها  1  2  هوش مصنوعی
    مهندسی نرم افزار  1  2  شبیه سازي کامپیوتري

      1  2  )1(گرافیک کامپیوتري
      1  2  مهندسی اینترنت

      1  2  مباحث ویژه
    واحد 60  3    پروژه نرم افزار

    واحد 60  3    کارآموزي
 

از دروس زیر بایستی گذرانده  واحد 12( جدول دروس اختیاري 
  )شود

  عملی  نظري  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس
    مهندسی اینترنت  1  2  طراحی صفحات وب
    هوش مصنوعی  1  2  سیستم هاي خبره

      1  2  هاي چند رسانه ايمحیط 

طراحی و پیاده سازي زبانهاي 
  1  2  برنامه نویسی

سازي سیستم  هبرنام
طراحی الگوریتم  و

  ها
  

      1  2  ایجاد بانک هاي اطالعاتی
      1  2  طراحی سیستم هاي شی گرا

 

  آموزشی دوره واحدهاي جمع جدول
  تعداد واحد  نوع درس
  11  عمومی

  8  پایه
  20  اصلی

  21  تخصصی
  3  جبرانی
  12  اختیاري
  75  هاجمع واحد

 

  )واحد  8( جدول دروس پایه 
  عملی  نظري  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس

        2  امار واحتماالت
        2  معادالت دیفرانسیل
    معادالت دیفرانسیل    2  ریاضیات مهندسی
        2  ریاضی گسسته

 

  )واحد 3( جدول دروس جبرانی 
  عملی  نظري  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس

        3  ساختمان داده ها
        2  زبان تخصصی

      1  2  برنامه سازي پیشرفته
        3  ذخیره وبازیابی اطالعات

      1  2  سیستم عامل
 

  :تذکرات 
 .واحد دروس جبرانی میباشند  12گذراندن دارندگان مدارك کاردانی نامتناجس ملزم به  -1

 .واحد از دروس جبرانی باید بگذرانند  3) با مدرك کاردانی کامپیوتر(به بعد  89دانشجویان ورودي -2

دانـش خـانواده و    _آشنایی با قرائت و روخوانی قرآن کـریم   _) ره(در صورتی که دروس وصایاي امام -3
ی اخذ گردد که در اینصورت جمع واحد هاي دوره برابر جمعیت در کاردانی گذرانده نشده باشد بایست

 .گردد می 79
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