
هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد
رياضي عمومي ۱ ۳ پايه رياضي عمومي ۲ ۵۱۰۲ ۳ پايه رياضي عمومي۱ ۵۱۰۱
فيزيک ۱ ۳ پايه فيزيک ۲ ۵۱۰۴ ۳ پايه فيزيک ۱ ۵۱۰۳

رياضي عمومي ۱ ۳ پايه معادالت ديفرانسيل ۵۱۰۶ ۳ اصلي مباني کامپيوتر وبرنامه ساز  ۵۱۰۹
مباني کامپيوتر وبرنامه ساز  ۱ پايه کارگاه کامپيوتر ۵۱۰۷ ۳ عمومي زبان خارجي ۱۱۰۴

رياضي عمومي ۱ و مباني 
کامپيوتر وبرنامه ساز 

۳ اصلي رياضيات گسسته ۵۱۱۱ ۳ عمومي فارسي عمومي ۱۱۰۳

مباني کامپيوتر وبرنامه ساز  ۳ اصلي برنامه ساز  پيشرفته ۵۱۱۲ ۱ عمومي تربيت بدني ۱ ۱۱۰۵
۲ عمومي انديشه اسالمي ۲ ۱۱۰۷ ۲ عمومي انديشه اسالمي ۱ ۱۱۰۱

۱ ۱۷
۱۸ مجموع ۱ ۱۷

۱۸ مجموع

هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد
برنامه ساز  پيشرفته ۳ تخصصي تحليل و طراحي سيستم ها ۵۱۳۲ رياضي عمومي ۲ ۳ پايه آمار واحتمال مهندسي ۵۱۰۵

مدارها  منطقي ۳ اصلي معمار  کامپيوتر ۵۱۱۹
رياضي عمومي ۲ و معادالت 

ديفرانسيل
۳ اصلي رياضيات مهندسي ۵۱۱۸

ساختمان ها  داده ۳ تخصصي پايگاه داده ها ۵۱۳۳ معادالت ديفرانسيل ۳ اصلي مدارها  الکتريکي ۵۱۱۰
ساختمان ها  داده ۳ اصلي نظريه زبان ها وماشين ها ۵۱۱۵ رياضيات گسسته ۳ اصلي مدارها  منطقي ۵۱۱۴

۱ عمومي تربيت بدني ۲ ۱۱۱۱
رياضيات گسسته و برنامه 

ساز  پيشرفته
۳ اصلي ساختمان ها  داده ۵۱۱۳

زبان خارجي ۲ اصلي زبان تخصصي ۵۱۱۶ فيزيک ۲ ۱ پايه آزمايشگاه فيزيک ۲ ۵۱۰۸
۲ عمومي اخالق اسالمي ۱۱۰۲ ۲ عمومي انقالب اسالمي ايران ۱۱۰۸

۱ ۱۶ ۱ ۱۷
۱۷ مجموع ۱۸ مجموع
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مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر
برنامه پيشنهاد  رشته : کارشناسي پيوسته مهندسي نرم افزار کامپيوتر (ويرايش : شهريور ۹۳) // ۱۴۰ واحد : عمومي (۲۲) - پايه (۲۰) - اصلي (۵۹) - تخصصي (۳۱) - اختيار  (۸)

هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد
ريزپزدازنده و زبان اسمبلي ۱ اصلي آزمايشگاه ريز پزدازنده ۵۱۳۰ معمار  کامپيوتر  ۳ اصلي ريز پردازنده و زبان اسمبلي ۵۱۲۴
ساختمان ها  داده

نظريه زبان ها و ماشين ها
۳ اصلي اصول طراحي کامپايلر ۵۱۲۷

ساختمان ها  داده
معمار  کامپيوتر

۳ اصلي سيستم ها  عامل ۵۱۲۰

رياضيات مهندسي ۳ اصلي سيگنالها و سيستم ها ۵۱۲۳ تحليل و طراحي سيستم ها ۳ تخصصي مهندسي نرم افزار ۵۱۳۵
سيستم ها  عامل ۳ اصلي شبکه ها  کامپيوتر  ۵۱۲۵ ساختمان ها  داده ۳ اصلي طراحي الگوريتم ۵۱۲۱

معمار  کامپيوتر ۳ اصلي
طراحي کامپيوتر  سيستم ها  

ديجيتال
۵۱۲۲ معمار  کامپيوتر ۱ اصلي

آزمايشگاه مدار منطقي و 
معمار  کامپيوتر

۵۱۲۹

سيستم ها  عامل ۱ اصلي آزمايشگاه سيستم ها  عامل ۵۱۲۸ پايگاه داده ها ۱ اختيار  آزمايشگاه پايگاه داده ها ۵۱۸۷
مهندسي نرم افزار ۱ اختيار  آزمايشگاه مهندسي نرم افزار ۵۱۸۶ زبان تخصصی ۲ اصلي روش پژوهش و ارائه ۵۱۱۷

۲ عمومي دانش خانواده و جمعيت ۱۱۱۸ ۲ عمومي تفسير موضوعي قرآن يا نهج البالغه ۱۱۱۰ يا ۱۱۱۹

۳ ۱۴ ۲ ۱۶
۱۷ مجموع ۱۸ مجموع

هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد

شبکه ها  کامپيوتر  ۳ تخصصي امنيت شبکه ۵۱۵۹ ساختمان ها  داده ۳ اصلي
هوش مصنوعي و سيستم ها  

خبره
۵۱۲۶

ترم ۷ به بعد ۳ اختيار  مباحث ويژه ۱ ۵۱۸۵ برنامه ساز  پيشرفته ۳ تخصصي طراحي شي گرا  سيستم ها ۵۱۶۲
انتقال داده ۳ تخصصي مباني شبکه ها  بي سيم ۵۱۶۱ شبکه ها  کامپيوتر  ۱ اصلي آزمايشگاه شبکه ها  کامپيوتر  ۵۱۳۱

نظريه زبان ها وماشين ها ۳ اختيار  نظريه محاسبات ۵۱۶۳ اصول طراحي کامپايلر ۳ تخصصي طراحي زبان ها  برنامه ساز  ۵۱۳۴

اخذ پس از ۱۰۰ واحد ۳ تخصصي پروژه نرم افزار ۵۱۳۸
آمار و احتمال مهندسي
سيگنال ها و سيستم ها

۳ تخصصي انتقال داده ۵۱۴۱

اخذ پس از ۸۰ واحد ۱ تخصصي کارآموز  ۵۱۳۷ پايگاه داده شبکه ها  کامپيوتر  ۳ تخصصي مهندسي اينترنت ۵۱۳۶
۲ عمومي تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران ۱۱۰۹

۰ ۱۶ ۱ ۱۷
۱۶ مجموع ۱۸ مجموع

ترم ۶ ترم ۵

ترم ۸ ترم ۷


