بسمعه تعالی
موسسه آموزش عالی ادیب مازندران

ترم بندی پیشنهادی دروس کارشناسی پیوسته نرم افزار( 149واحد)
ترم اول
دروس پیشنیاز
تعداد واحد
3
3
3
3

نام درس
ریاضی پیش
فیزیک پیش
زبان پیش
مبانی کامپیوتر و برنامه
سازی
زبان فارسی
ورزش (تربیت بدنی )1
اندیشه اسالمی 1
جمع واحدها

ترم دوم
دروس همنیاز

3
1
2

ریاضیات گسسته

نام درس
ریاضی عمومی 1
فیزیک 1
برنامه سازی پیشرفته
زبان انگلیسی
کارگاه کامپیوتر
اندیشه اسالمی 2
دانش خانواده و جمعیت
تربیت بدنی(تربیت بدنی )2
جمع واحدها

دروس پیشنیاز
ریاضی پیش
فیزیک پیش

ریاضی عمومی 1

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

زبان پیش
مبانی کامپیوتروبرنامهسازی

ورزش

18
ترم سوم

نام درس

تعداد واحد
3
3
3
3
1
2
2
1
18

دروس همنیاز

تعداد
واحد
3

معادالت دیفرانسیل
ریاضی عمومی 2
فیزیک 2
مدارهای منطقی
زبان تخصصی
انقالب اسالمی
ایران
جمع واحدها

نام درس
سیستمهای عامل
طراحی الگوریتمها
ریزپردازنده و زبان
اسمبلی
پایگاه دادهها
آمار و احتماالت مهندسی
نظریه زبانها و ماشینها
اخالق اسالمی
جمع واحدها

3
3
3
3
2
2

دروس همنیاز

دروس پیشنیاز

مبانی کامپیوتر و برنامه
سازیو
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 1
فیزیک 1
ریاضیات گسسته
زبان انگلیسی

19

ترم پنچم
دروس پیشنیاز
تعداد واحد
ساختمانهای داده و
3
معماری کامپیوتر
ساختمانهای داده
3
معماری کامپیوتر
3
3
3
3
2
20

نام درس
طراحی زبان های برنامه
سازی
مهندسی اینترنت
طراحی کامپیوتری سیستم
های دیجیتال
روش پژوهش و ارا ئه
آزمایشگاه شبکه های
کامپیوتری
مباحث ویژه 1
گرافیک کامپیوتری

3
3

جمع واحدها

18

3
3
2
1

دروس همنیاز

مدارهای الکتریکی
معماری کامپیوتر
تحلیل و طراحی سیستم ها
ریاضیات مهندسی

3
3
3
3

آزفیزیک 2
آزمایشگاه مدارهای منطقی و
معماری کامپیوتر
آز مدارهای الکتریکی
تفسیر موضوعی قران

1
1
1
2

جمع واحدها

20

تعداد
واحد
3
3
3
3
3
1
1
1
2
20

نام درس
شبکههای کامپیوتری
مهندسی نرم افزار
اصول طراحی کامپایلر
سیگنالها و سیستم ها
مبانی داده کاوی
آزمایشگاه پایگاه داده ها
آزمایشگاه سیستم های عامل
آزمایشگاه ریزپردازنده
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
جمع واحدها

دروس پیشنیاز
اصول طراحی
کامپایلر

دروس همنیاز

شبکههای کامپیوتری

پایگاه دادهها

معماری کامپیوتر
زبان تخصصی
شبکههای
کامپیوتری
برنامه سازی پیشرفته

نام درس
ساختمانهای داده

دروس پیشنیاز
ریاضیات گسسته و
برنامه سازیپیشرفته
معادالت دیفرانسیل
مدارهای منطقی
برنامه سازی پیشرفته
ریاضی عمومی
2ومعادالت دیفرانسیل
فیزیک2
مدارهای منطقی

معماری کامپیوتر
مدارهای الکتریکی

ترم ششم

ساختمانهای داده
ریاضی عمومی 2
ساختمانهای داده

ترم هفتم
تعداد واحد
3

ترم چهارم
تعداد واحد
3

دروس همنیاز

نام درس
هوش مصنوعی و سیستم
خبره
امنیت شبکه
طراحی سیستمهای شیگرا
کارگاه برنامه نویسی متلب
آشنایی با دفاع مقدس
پروژه
کارآموزی
جمع واحدها

دروس پیشنیاز
سیستم های عامل
تحلیل و طراحی سیستم ها
ساختمانهای داده
ریاضیات مهندسی
پایگاه دادهها و ساختمان داده ها

پایگاه دادهها
سیستم های عامل

ریزپردازنده و زبان اسمبلی

ترم هشتم
دروس پیشنیاز
تعداد واحد
ساختمانهای داده
3

برای دانشجویان ورودی مهر  94و بعد از آن

3
3
1
2
3
1
16

دروس همنیاز

دروس همنیاز

شبکههای کامپیوتری
برنامه سازی پیشرفته

سیگنالها و سیستم ها
بعد از  100واحد
بعد از  80واحد

