
هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظري نوع درس نام درس کد هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظري نوع درس نام درس کد
2 عمومي انقالب اسالمي ایران 1108 2 عمومي فرهنگ و تمدن اسالم و  1109

1 عمومي 2تربيت بدني  1111 2 پایه آمارو احتمال مهندسي 3101
معادالت دیفرانسيل 2 پایه ریاضي مهندسي 3102 2 پایه معادالت دیفرانسيل 3103

2 پایه ریاضي گسسته 3104 1 1 اصلي زبان ماشين و اسمبلي 3105
1 2 اصلي طراحي الگوریتم ها 3107 3 اصلي زبان تخصصي نرم افزار 3106

زبان ماشين و اسمبلي 1 2 اصلي برنامه سازي سيستم 3109 3 اصلي مهندسي نرم افزار 3110
زبان ماشين و اسمبلي 2 اصلي معماري کامپيوتر 3112 مهندسي نرم افزار 1 اصلي آز مهندسي نرم افزار 3111

مهندسي  اینترنت 1 2 اختياري طراحي صفحات وب 3124 1 2 تخصصي مهندسي  اینترنت 3117
4 14 3 15
18 مجموع 18 مجموع

هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظري نوع درس نام درس کد هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظري نوع درس نام درس کد
2 عمومي 2اندیشه اسالمي  1107 2 عمومي تفسير موضوعي قرآن 1110

1 واحد50پس از گذراندن  2 تخصصي مباحث  ویژه 3118 2 اصلي شيوه مطالب علمي و فني 3108
3 واحد50پس از گذراندن  تخصصي پروِژه نرم افزار 3119 معماري کامپيوتر 1 اصلي آز معماري کامپيوتر 3113
3 واحد50پس از گذراندن  تخصصي کارآموزي 3120 طراحي الگوریتم 1 2 تخصصي هوش مصنوعي 3114

سيستم عامل شبکه 2 اختياري نصب و راه اندازي شبکه 3123 مهندسي نرم افزار 1 2 تخصصي شبيه سازي کامپيوتري 3115

برنامه سازي سيستم 

 واحد50پس از گذراندن 
1 2 اختياري ایجاد بانک هاي اطالعاتي 3129 برنامه سازي سيستم 1 2 تخصصي 1گرافيک کامپيوتري  3116

2 اختياري سيستم عامل شبکه 3121
سيستم عامل شبکه 2 اختياري کارگاه سيستم عامل شبکه 3122

10 6 6 12
16 مجموع 18 مجموع

مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر
(91مهر : ویرایش )کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر : برنامه پیشنهادی رشته 

2ترم  1ترم 

4ترم  3ترم 

: تبصره).  واحد را انتخاب نماید14به حساب آمده و در ترم بعد مي بایست حداکثر  "مشروط" شود، 12چنانچه معدل نيمسال دانشجو در یک ترم کمتر از . //  واحد را اخذ نماید20 واحد و حداکثر 14دانشجو مي بایست در هر ترم عادي حداقل : نکات ضروری 

 واحد به شرط تأیيد 24 باشد، در نيمسال بعد مي تواند تا 17چنانچه معدل نيمسال دانشجو باالي . //  مي شوداخراجچنانچه دانشجوي کارداني یا کارشناسي ناپيوسته در دو ترم متوالي یا متناوب مشروط شود،  // (.این قانون شامل دانشجویان ترم آخر نمي شود

رعایت پيش نيازي و هم نيازي . //  واحد از دروس ارائه شده را اخذ نماید6دانشجو مي تواند در ترم تابستان حداکثر . //  واحد بالمانع است24 واحد درسي فارغ التحصيل مي شود، اخذ تا حداکثر 24در صورتي که دانشجو با اخذ حداکثر . // مدیر گروه اخذ نماید

در دوره کارداني و کارشناسي ناپيوسته، در مواردي که یک بار درس توسط دانشجو اخذ و نمره مردودي کسب کرده . // دروس و حداقل و حداکثر انتخاب واحد به عهده دانشجو مي باشد و عدم رعایت آن باعث حذف دروس توسط آموزش و مدیر گروه مي شود

.باشد، مي تواند این درس را به همراه درسي که پيش نياز آن است، اخذ نماید


