
:تعداد واحدهاي درسي 

19 9 جبراني

29 9 عمومي

0 13 پايه
79

هم نياز پيش نياز
ساعت

عملي

ساعت

نظري

واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

رياضي عمومي 1 2 1 2 پايه مباني رايانه و برنامه سازي 3205

3 3 پايه رياضي عمومي 3201

2 2 اصلي (سخت افزار)زبان تخصصي 3211

رياضي عمومي 3 3 پايه معادالت ديفرانسيل 3202

رياضي عمومي 3 3 پايه 2فيزيک  3203

3 3 جبراني مدار الکترونيکي 3291

2 2 عمومي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران 1109

1 18

19 مجموع

هم نياز پيش نياز
ساعت

عملي

ساعت

نظري

واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

مدار الکترونيکي 3 3 تخصصي الکترونيک ديجيتال 3213

3 3 تخصصي 1شبکه هاي رايانه اي 3221

مباني رايانه و برنامه نويسي 1 2 1 2 اصلي برنامه سازي پيشرفته 3206

مباني رايانه و برنامه نويسي  

رياضي عمومي
3 3 اصلي ساختمان هاي گسسته 3207

رياضي عمومي

معادالت ديفرانسيل
3 3 اصلي رياضي مهندسي 3210

3 3 جبراني معماري سيستمهاي کامپيوتري 3292
2 2 عمومي انقالب اسالمي ايران 1108

1 19

20 مجموع

اصلي

تخصصي

:نکات ضروری * 

. واحد را اخذ نماید20 واحد و حداکثر 12دانشجو می بایست در هر ترم عادی حداقل - 2
این قانون شامل : تبصره).  واحد را انتخاب نماید14 واحد و حداکثر 12به حساب آمده و در ترم بعد می بایست حداقل  "مشروط" شود، 12چنانچه معدل نیمسال دانشجو در یک ترم کمتر از - 3

(.دانشجویان ترم آخر نمی شود
.چنانچه دانشجوی کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته در دو ترم متوالی یا متناوب مشروط شود، اخراج می شود- 4

اختياري

:جمع 

مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر
کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژی سخت افزار کامپيوتر: برنامه پيشنهادی رشته 

2ترم 

1ترم 

. واحد به شرط تأیید مدیر گروه اخذ نماید24 باشد، در نیمسال بعد می تواند تا 17چنانچه معدل نیمسال دانشجو باالی - 5

. واحد بالمانع است24 واحد درسی فارغ التحصیل می شود، اخذ تا حداکثر 24در صورتی که دانشجو با اخذ حداکثر - 6

. واحد از دروس ارائه شده را اخذ نماید6دانشجو می تواند در ترم تابستان حداکثر - 7

.رعایت پیش نیازی و هم نیازی دروس و حداقل و حداکثر انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد و عدم رعایت آن باعث حذف دروس توسط آموزش و مدیر گروه می شود- 8

.در مواردی که یک بار درس توسط دانشجو اخذ و نمره مردودی کسب کرده باشد، می تواند این درس را به همراه درس پس نیاز آن اخذ نماید. رعایت پیش نیاز درس الزامی می باشد- 9

. واحد دروس جبرانی بگذرانند24 می باشد، می بایست با مراجعه به مدیر گروه 14دانشجویان دارای مدرک کاردانی پیوسته غیر مرتبط که معدل آنها زیر - 1

91مخصوص ورودی های  - (91شهريور : ويرايش )



مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر
کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژی سخت افزار کامپيوتر: برنامه پيشنهادی رشته 
91مخصوص ورودی های  - (91شهريور : ويرايش )

هم نياز پيش نياز
ساعت

عملي

ساعت

نظري

واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

الکترونيک ديجيتال 3 3 تخصصي طراحي مدار واسطه 3218

الکترونيک ديجيتال 3 1 تخصصي آز الکترونيک ديجيتال 3224

الکترونيک ديجيتال 3 3 تخصصي VLSIطراحي سيستمهاي 3216

برنامه نويسي پيشرفته

ساختمان گسسته
3 3 اصلي ساختمان داده ها و الگوريتم ها 3209

رياضي مهندسي 3 3 تخصصي سيگنال ها و سيستم ها 3214

برنامه نويسي پيشرفته       

ساختمان گسسته
3 3 اصلي زبانهاي ماشين و اسمبلي 3208

2فيزيک  3 1 پايه 2آز فيزيک  3204

1 واحد30پس از گذراندن  تخصصي 1کارآموزي  3219

2 2 عمومي تفسير موضوعي قرآن 1110

3 17

20 مجموع

هم نياز پيش نياز
ساعت

عملي

ساعت

نظري

واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

طراحي مدار واسط 3 1 تخصصي آز مدارهاي واسط 3223

6 2 اصلي نرم افزارهاي کاربردي 3212

نيمسال سوم به بعد 3 3 تخصصي مهندسي نرم افزار 3215

1شبکه هاي رايانه اي 3 3 تخصصي 2شبکه هاي رايانه اي  3222

3 واحد50گذراندن  تخصصي پروژه 3217

1کارآموزي 2 تخصصي 2کارآموزي  3220

3 3 جبراني ريزپردازنده ها 3293

2 1 عمومي 2تربيت بدني  1111

2 2 عمومي 2انديشه اسالمي  1107

9 11

20 مجموع

3ترم 

4ترم 


