
 

 بسمه تعالی
 

 
 99-98سال تحصیلی   دومنیمسال  مقدماتیانتخاب واحد دستورالعمل 

 

از طريق  و یکیصورت الکترونهب  25/09/98روز دوشنبه  بعدازظهر 18الی تا  23/09/98شنبه صبح روز  8از ساعت طع کارشناسی در مق دانشجويان تمامیمقدماتی  واحد انتخاب

 رسد. خواهشمند است دانشجويان گرامی به موارد ذکر شده در ذيل توجه فرمايند.به انجام می cmc.ac.ir-http://sada.khansarمراجعه اينترنتی به آدرس 

هاي الزم را اخذ ننمايد از نظر و واحدرحله از انتخاب واحد شرکت ننمايد چنانچه دانشجويی در اين م باشد.می الزامیشرکت همه دانشجويان در انتخاب واحد مقدماتی  (1

 باشد.مسئولیت بروز هرگونه مشکل آموزشی بر عهده شخص دانشجو می آموزش عدم مراجعه تلقی شده و

را  یانتخاب واحد مقدمات یاست و چنانچه شخص یشرکت در انتخاب واحد اصل ياجزء شروط الزم بر یباشد ولینم یبه منزله انتخاب واحد اصل یانتخاب واحد مقدمات (2

 .دينما ذدروس دلخواه خود را اخ تواندینم نيو بنابرا شودیثبت نام باز نم يبرا کارتابل دانشجويی یانجام ندهد در زمان انتخاب واحد اصل

 .باشدمجوز مالی نمیجهت انجام انتخاب واحد مقدماتی نیازي به پرداخت شهريه و اخذ  (3

بندي اولويت( معدل کل 5( تعداد واحد گذرانده و 4( ترم ورود، 3( شرکت در ثبت نام مقدماتی، 2( تکمیل فرم ارزشیابی، 1 ترتیب براساسبه انتخاب واحد اصلیبندي زمان (4

 خواهد شد.

به  یمرحله چنانچه درس نيدر ا کنند.مشخص بودن زمان ارائه درس و نام استاد انتخاب میهاي ترم آينده را بدون درسنام فقط  انتخاب واحد مقدماتی، دانشجويان رد (5

  .شود با همانگی بیشتر دروس را انتخاب نمايندبه دانشجويان هر ورودي توصیه می لذا ،ارائه نخواهد شد ینرسد در انتخاب اصل نفر( 15)حداقل  حدنصاب

نیاز دروس را بر اساس نیاز و پیشکه هم هستندموظف  ياندانشجوي سادا اعمال نخواهد شد. لذا از طريق سامانه دروس ينیازو پیش ينیازهم، انتخاب واحد مقدماتیدر  (6

هاي آموزشی در بخش گروه cmc.ac.ir-http://evp.khansar/آدرس توانید از را می چارت درسیآخرين نسخه  .رعايت کند انتخاب واحد مقدماتیدر چارت درسی 

 .دريافت نمايید

درس با انتخاب واحد اصلی تفاوت داشته باشد، بنابراين دانشجويان در انتخاب واحد مقدماتی دقت الزم را داشته باشند که  2تواند در انتخاب واحد مقدماتی حداکثر می (7

 .دروس مورد نیاز خود را اخذ نمايند

 هاي مورد نیاز را اخذ نمايند.به سايت مراجعه و واحد جدول دروس ارائه شده براي هر ورودياساس دانشجويان بايد بر (8

 

 

هاي آموزشیمديران گروه  

http://sada.khansar-cmc.ac.ir/
http://evp.khansar-cmc.ac.ir/


 

 

 علوم کامپیوترلیست دروس کارشناسی 

 8ترم  6ترم  4ترم  2ترم 

 واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس
 3 هوش مصنوعی 3 مبانی جبر 3 مبانی آنالیز عددي 4 1يا رياضی عمومی   2عمومی رياضی

 3 سازي_هاي برنامهزبان 3 جبر خطی عددي 3 مبانی نظريه محاسبه 3 يا مبانی ترکیبیات مبانی علوم رياضی

 3 کاربردهاي آننظريه گراف و  3 نظريه محاسبه 4 هاي کامپیوترياصول سیستم 3 مبانی احتماليا  1 احتمال

 3 هاپايگاه داده 3 پايگاه داده ها 2 مبانی کارآفرينی 3 يا مبانی کامپیوتر و برنامه سازيبرنامه سازي پیشرفته  

 2 اصول مديريت 2 اصول مديريت 2 زبان تخصصی 1 کارگاه مبانی کامپیوتر ياکارگاه برنامه سازي پیشرفته 

     4 ساختمان داده ها و الگوريتم  

       1 1ورزش

 2 دانش خانواده و جمعیت 2 اخالق خانواده 3 زبان فارسی 2 1انديشه اسالمی

 کامپیوتر مهندسیلیست دروس کارشناسی 

 8ترم  6ترم  4ترم  2ترم 

 واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس
     3 رياضیات مهندسی 4 1يا رياضی عمومی  2عمومی رياضی

     3 معماري کامپیوتر 3 يا فیزيک مکانیکفیزيک الکتريسیته 

     3 هاي دادهساختمانيا طراحی الگوريتم  3 يا مبانی کامپیوتر و برنامه سازيسازي پیشرفته برنامه

     3 هاي خبرههوش مصنوعی و سیستم 1 کارگاه مبانی کامپیوتر ياکارگاه برنامه سازي پیشرفته 

     3 مدارهاي الکتريکی 3 رياضیات گسسته

     1 ازمايشگاه مدارمنطقی و معماري کامپیوتر 1 1ورزش 

     2 2انديشه اسالمی 3 زبان فارسی

 

 

 



 ریاضیات و کاربردهالیست دروس کارشناسی 

 8ترم  6ترم  4ترم  2ترم 

 واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس

 3 مبانی سیستم هاي دينامیکی 3 توپولوژي عمومی 3 مبانی آنالیز عددي 4 1عمومی رياضیيا  2عمومی رياضی

 3 مباحثی در رياضیات مالی 3 معادالت و مشتقات جزئی 3 مبانی ماتريس و جبر خطی 3 يا  مبانی احتمال 1احتمال 

 3 آنالیز عددي 3 جبر خطی عددي 3 مبانی آنالیز رياضی 1 کارگاه رياضیات عمومی

 3 پروژه کارشناسی رياضی 3 توابع مختلط 3 مبانی هندسه 3 سازيمبانی کامپیوتر و برنامه

   3 نظريه گراف و کاربردها 3 زبان تخصصی رياضی 3 کارگاه مبانی کامپیوتر

 2 دانش خانواده و جمعیت 3 نظريه کدگذاري   3 يا فیزيک مکانیکفیزيک الکتريسیته 

       2 اصول حسابداري

   2 اخالق خانواده 3 زبان فارسی 1 1ورزش

       2 1انديشه اسالمی

 و کاربردها آمارلیست دروس کارشناسی 

 8ترم  6ترم  4ترم  2ترم 

 واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس

 3 آماري محاسبات  روش هاي ناپارامتري 3 مبانی آنالیز عددي 4 1عمومی رياضیيا  2عمومی رياضی

 3 کنترل کیفیت آماري  سري زمانی 3 مبانی ماتريس و جبر خطی 3 يا  مبانی احتمال 1احتمال 

 3 روشهاي چند متغیره گسسته  1روش هاي چند متغیره پیوسته 3 مبانی آنالیز رياضی 1 کارگاه رياضیات عمومی

 3 قابلیت اعتماد  2رگرسیون 3 روش هاي نمونه گیري 3 سازيمبانی کامپیوتر و برنامه

 3 مباحثی در آمار  مديريت و کنترل پروژه 3 آمار رياضی برآورديابی 3 کارگاه مبانی کامپیوتر

 3 پروژه کارشناسی آمار     3 يا فیزيک مکانیکفیزيک الکتريسیته 

       2 اصول حسابداري

 2 دانش خانواده و جمعیت 2 اخالق خانواده 3 زبان فارسی 1 1ورزش

       2 1انديشه اسالمی

 


