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 (راسفامرنگرايش  لبق و 92 یدورو هژيو) راهنمای آموزشی

 داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ هزٍدضت ،راسفامرنگزایص  رضتِ هٌْذسی کبهپیَتز، همغغ کبرضٌبسی پیَستِ

 http://ce.miau.ac.ir :هزٍدضتٍاحذ اسالهی رسبًی گزٍُ کبهپیَتز داًطگبُ آساد  آدرس پبیگبُ اعالع
ببضذ ٍ داًطجَ هَظف بِ پیگیزی اخببر پبیگبُ هی. ضَدبِ اعالع رسبًذُ هیّویي پبیگبُ  كّبی گزٍُ کبهپیَتز اس عزیاخببر ٍ اعالػیِ

 .ببضذّب هتَجِ خَد داًطجَ هیهسٍَلیت ػذم هغبلؼِ آى

 .ّبی آیٌذُ دچبر هطکل ًگزدیذحتوب بز اسبس چبرت پیطٌْبدی اًتخبة ٍاحذ ًوبییذ تب در تزم :تذکز

 درسی واحذهایتعذاد  (1

  عووهی اختیاری تخصصی اصلی پایه نوع درس

 : عذاد کلت (24*) 26 15 25 59 21 تعذاد واحذ

 2جذٍل در  1جذٍل در  چبرت آهَسضیدر  چبرت آهَسضیدر  چبرت آهَسضیدر  هافهزست درس (411*) 416

ٍاحذ  144ّوچٌیي تؼذاد کل ٍاحذّب بزای ایي دستِ اس داًطجَیبى . ٍاحذ ػوَهی ّستٌذ 24بِ لبل هَظف بِ گذراًذى  90ّبی ٍرٍدی: *

 .ببضذهی

 (درس اس ایي جذٍل 5اًتخبة ) اختیبریّبی فْزست درس :4جذول 

  تعذاد واحذ 

 درس نام تئَری ػولی (نیاسهن) نیاسپیش

      عذدي محاسبات روشهاي ۳           برنامه نویسی پیشرفتهنسیل، معادالت دیفرا

      نظریه محاسبات ۳       نظریه زبانها و ماشینها

 واسططراحی مذارهاي  ۳  ها ریس پردازنذه

      آزمایشگاه مذارهاي واسط  ۱ ( طراحی مذارهاي واسط)

      مهنذسی اینترنت ۳       کامپیوتري هايشبکه

      هاي بیذرنگسیستمي طراحی و پیاده ساز ۳           سیستم عامل، ۱ مهنذسی نرم افسار

          هاي کامپیوتريسیستمی سازي و ارزیابمذل ۳        لآمار و احتماي عامل، ها سیستمي کامپیوتر، معمار

      اصول طراحی واسط کاربر ۳       2مهنذسی نرم افسار 

      برنامه نویسی توصیفی ۳       هاي برنامه نویسی زبان طراحی و پیاده سازي

      برنامه نویسی همرونذ ۳       هاي برنامه نویسی زبان طراحی و پیاده سازي

      ۱گرافیک کامپیوتري  ۳  موافقت گروه

      2 کامپیوتري گرافیک ۳       ۱ مپیوتريگرافیک کا

      ايرسانه چنذ هايمحیط ۳  گروه موافقت

      خبره هايسیستم ۳       مصنوعی هوش

      کامپیوتري سازي شبیه ۳       ۱افسار نرم مهنذسی

                ریاضی یا مهنذسی هاي دانشکذه سایر از درس یک ۳  

           ریاضی یا مهنذسی هاي دانشکذه سایر از درس یک ۳  

           افسار سخت گروه اختیاري یا تخصصی هايسدر از درس یک ۳  

           افسار سخت گروه اختیاري یا تخصصی هايدرس از درس یک  ۳  

 مقذسدفاع  2  
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 ػوَهیّبی فْزست درس :2جذول 

  تعذاد واحذ  

 (نیاسهن)س پیش نیا ػولی تئَری درس نام

2 
اس 

س 
در

4 
س

در
 

   2 (هبذا ٍ هؼبد) 1اًذیطِ اسالهی 

 1 اسالهی اًذیطِ  2 (بهتًبَت ٍ اه) 2اًذیطِ اسالهی 

   2 اًسبى دراسالم

   2 حمَق اجتوبػی ٍسیبسی دراسالم

1 
س

در
 4 اس 

س
در

 

   2 (تزبیتی بزهببحث ببتکیِ)اخالق  فلسفِ

   2 (ٍهفبّین هببًی) اسالهی اخالق

   2 (کبربزدی اخالق) سًذگی آییي

   2 در اسالم ػولی ػزفبى

1 
س

در
 3 اس 

س
در

 

   2 ًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاىآضٌبیی بب لب

   2 (رُ)اًذیطِ سیبسی اهبم خویٌی 

   2 اًمالة اسالهی ایزاى

1 
س

در
 اس 

2 
س

در
 

   2 تبریخ تحلیلی صذراسالم

   2 تبریخ اهبهت

1 
س

در
 اس 

2 
س

در
 

   2 تفسیزهَضَػی لزآى

   2 تفسیزهَضَػی ًْج البالغِ

   2 فبرسی ػوَهی 

   2 سببى خبرجی

  1  1تزبیت بذًی 

 1تزبیت بذًی  1  2تزبیت بذًی 

   1 آضٌبیی بب لزایت ٍ رٍخَاًی لزآى کزین

   1 (رُ)ًبهِ حضزت اهبم ٍصیت

   2 *توذى اسالهی تبریخ فزٌّگ ٍ

**ُ داًص خبًَاد
 2   

 .بِ بؼذ 91ّبی الشاهی بزای ٍرٍدی: *
ایي درس بِ جبی درس . ، ًیبسی بِ گزفتي ایي درس ًذارًذاًذرا گزفتِ ٍ لبَل ضذُ «دُین خبًَاتٌظ»درس  داًطجَیبًی کِ پیطتز: **

 .ّست« تٌظین خبًَادُ»

 ؛ًوَد  ف دٍ درس هؼـبرف اًتخـبةتَاى بب ًظز هذیز گـزٍُ هؼـبرفمظ ٍ فمظ در تزم آخز هی

     .س گزفتبزای اًتخبة سِ درس گزٍُ هؼبرف در تزم آخز ببیستی اس سـبسهبى هزکـشی هجـَ



3 

 

                 
           
       

       

       

       

       

           

        

          

        

          
        
       

            

        

            

       

            
       
       

            
     
       

                
 
       

       

       

       

       

       
         
       

            

        

            

        

             
             
     
       

               

       

          

       

             

       

        
          
       

                
 
       

            

        

                   
                
    

       

                
      
        

               

       

               
  
       

        
          
       

                  
          

       

            

        

                
        
       

                 
          

       

                 
 
        

           
              
        

              

       

                  
          

       

          
             
       

            

        

           
          
        

                 
 
        

            

       

            

       

          
               
       

                 
       
        

              

       

            

        

       

       

       

       

       

       

         
         
       

              
        
       

                
        
        

            

        

            

        

          

        

     

        

        

        

            

        

       

       

       

       

            

        

      )   (      )    (      )   (      )    (      )   (      )    (      )   (      )    (

            
         

                                                         

                                                                                                                                                              

            
* )            
   (

        

 

 (لبق و 92 یدورو) راشفامزن یسانشراک یشسوهآ تراچ
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 چارت راهنوای  (2
 

 

      

 آهوسشی قوانین (3

 ببیذ لبل اس درس ٍابستِ خَد گذراًذُ ضَد"حتوبدرسی است کِ  :نیاسپیش سدر. 

 

 :هثبل

       

       

                
 
          

 .است «1آسهبیطگبُ فیشیک »ًیبس درس پیص« 1فیشیک »رس د یؼٌی

 آسهبیطگبُ »درس  :هثبل .ب ببیذ یک یب چٌذ درس دیگز گذراًذُ ضذُ ببضذدرسی است کِ لبل اس بزداضتي آى حتو وابسته درس

 .تبثیز خَاّذبَدحذف ٍ ًوزُ آى کبهال بی اس لحبػ لبًًَیَد بزداضتِ ض «1فیشیک »درس  لبل اس کِ چٌبًچِ ّوشهبى یب «1فیشیک 

 (آیین ناهه آهوسشی  22توضیح بیشتز درهاده )

 ٍابستِ ضبى ًیش  ّبیّوشهبى بب درس را ّبتَاى آىًیبس درایي است کِ هیپیص ّبیدرس بب ّبسرفزق ایي د: نیاسهن هایسرد

تَاًذ درس بِ ػببرت دیگز داًطجَ هی .یب اًتخبة ضذُ ببضٌذ ًیست ّبی گذضتِ گذراًذُ ًٍیبسی بِ ایٌکِ حتوب در تزم اًتخبة کزد ٍ

یب درجلسِ اهتحبى غیبت ًوبیذ ٍلی درس ببضذ هزدٍد ضذُ  ًیبسس ّندر در حتی اگز ٍ ًیبسش اًتخبة کٌذّن ّوشهبى بب ٍابستِ را

 .چیي بیي دٍ درس  ًطبى دادُ ضذُ است خظًیبسی بب رابغِ ّن. ضَدیبگذراًذ ًوزُ درس ٍابستِ پذیزفتِ ه ٍابستِ را

   ببضذًیوسبل هی 12حذاکثز هذت هجبس تحصیل در دٍرُ کبرضٌبسی.      

 سبیز ًکبت فَق ٍ بزٍس ّزگًَِ هطکل در ٌّگبم فبرؽ  ّبًیبسی درسٍ پیص ًیبسیّن در صَرت ػذم رػبیت هَاردی ّوچَى ٍ

         .ػْذُ خَد داًطجَ خَاّذ بَد  التحصیلی، هسؤٍلیت آى بز

  ًوبیذ؛ هگز ایي کِ تزم آخز ببضذ اًتخبة ٍاحذ 12لل حذاببیذ داًطجَ در ّز تزم. 

  ًوبیذة اًتخب ٍاحذ 20 حذاکثزببیذ داًطجَ در ّز تزم. 

  ٍاحذ اًتخبة  22تَاى حذاکثز در یک تزم هی «(رُ) اهبم حضزت ًبهٍِصیت» ٍ «کزین لزآى رٍخَاًی ٍ لزایت بب آضٌبیی»ّبی درسبب

 .کزد

  ٍاحذ  14ل بؼذی حذاکثز ٍ در ًیوسب ضًَذهیببضذ، هطزٍط ضٌبختِ  12داًطجَیبًی کِ هؼذل ًوزات ًیوسبل لبل آًْب کوتز اس

 «(رُ) اهبم حضزت ًبهٍِصیت» ٍ «کزین لزآى رٍخَاًی ٍ لزایت بب آضٌبیی»ّبی درسبب ایي دستِ اس داًطجَیبى  .ذ کٌٌذتَاًٌذ اخ هی

     .بیٌذٍاحذ اًتخبة ًو 16تَاًٌذ هی

  ایي دستِ اس. ببضذٍاحذ هی 24ٍ یب داًطجَیبى تزم آخز  17داًطجَیبى دارای هؼذل ببالی بزای حذاکثز تؼذاد اًتخبة ٍاحذ 

ٍاحذ اًتخبة  26تَاًٌذ هی «(رُ) اهبم حضزت ًبهٍِصیت» ٍ «کزین لزآى رٍخَاًی ٍ لزایت بب آضٌبیی»ّبی درسبب داًطجَیبى 

    .بیٌذًو

 ّبی دٍرُ بِ پبیبى بزسذّبی آى تزم، توبم درسهٌظَر اس تزم آخز یؼٌی ایي کِ بب پبس ضذى درس. 

 پیص ًیبس ًیبس نّ
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 لزایت بب آضٌبیی»ّبی درسبب . ًوبیذ ٍاحـذ اًتخـبة 24تَاًـذ حـذاکثز یدر صَرت هطزٍعی ببس ّن در تزم آخز داًطجَ هـ ٍ 

       .بیذاًتخبة ًوًیش ٍاحذ  26تَاًذ هی  در تزم آخـز «(رُ) اهبم حضزت ًبهٍِصیت» ٍ «کزین لزآى رٍخَاًی

 در تَاًذ آى درس را را پبس ًوبیذ، هی ًتَاًستِ ببضذ آى درس دالیلی بِ ٍ کزدُ ببضذ را اخذ ًیبسپیص داًطجَ درس کِ صَرتی در

ّبی دیگز ٍلی پبس ًطَد، در تزم اخذ ضَدًیبس بِ ػببرتی دیگز اگز درس پیص. ّبی ٍابستِ خَد بگذراًذّبی دیگز ّوزاُ بب درستزم

 .ضَدًیبس هیتبذیل بِ ّن

 رػبیت پیطٌیبس ٍ ّوٌیبس بزای تزم آخز ضزٍری ًیست.  

   بَدُ ٍ ًیبسی بِ هزاجؼِ آهَسش  ّبدرس  بى تزم بزای حذاکثز سِ ػٌَاى درسـی بـِ هٌشلـِ حـذف آىػذم ضزکت در آسهَى پبی

     . ّب ًیستهزبَعِ جْت حذف آى درس

  دبِ استبد بگیز  تَاًذ هؼزفیٍاحذ را هی 6داًطجَ در تزم آخز.         

 هی تَاى هؼزفی بِ استبد گزفت تئَری را ّبیفمظ درس.      

 


