
 

 سمه تعالیاب
 

 
 98-99سال تحصیلی   اولنیمسال  صلیاانتخاب واحد دستورالعمل 

از طريق  و یکیصورت الکترونهب 10/06/1398شنبه روز يک 24 تا ساعت  09/06/1398شنبه روز  صبح 10از ساعت طع کارشناسی در مق دانشجويان تمامی اصلی واحد انتخاب

 رسد. به انجام میبندی زير زمان و بر اساس cmc.ac.ir-http://sada.khansarمراجعه اينترنتی به آدرس 

 ساعت شروع انتخاب واحد سال ورود روز 

 شنبه

 10:00از ساعت  و ماقبل 95ورودی 

 13:00از ساعت  96ورودی 

 16:00از ساعت  97ورودی 

  08:00از ساعت  هاورودیی همه شنبهيک

 

 خواهشمند است دانشجويان گرامی به موارد ذکر شده در ذيل توجه فرمايند.

 .دینکن ییعنوان تا زمان حذف و اضافه انتخاب واحد خود را ثبت نها چیبه ه (1

وزش عدم های الزم را اخذ ننمايد از نظر آمو واحدانتخاب واحد شرکت ننمايد چنانچه دانشجويی در  باشد.می الزامی اصلیشرکت همه دانشجويان در انتخاب واحد  (2

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

کارتابل  قيصرفا از طر د،ي... مواجه شدتعداد واحد و  دنیعدم به حدنصاب رس لیدر اخذ دروس از قب ینوع مشکل آموزش هردر روند انجام انتخاب واحد با  چنانچه (3

 . ديیمتنفرقه، مشکل خود را مطرح و ارسال نما هایخود قسمت درخواست یآموزش

 .ديیو کارشناسان گروه مشاهده نما رانيمد هایادداشتيقسمت  زیدرخواست و ن یریگیپ قيدرخواست خود را از طر جهینت توانندیم انيدانشجو (4

 

 

آموزشیهای مديران گروه  

 

 

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


 علوم کامپیوترلیست دروس کارشناسی 

 7ترم  5ترم  3ترم  1ترم 

 واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس
 3 افزاراصول طراحی نرم 3 رياضیمبانی آنالیز  4 يا 3  2 عمومی رياضی يا معادالت ديفرانسیل 4 1عمومی رياضی

 3 نظريه گراف و کاربردها 3 هامجموعهمنطق و نظريهمبانی 3 مبانی احتمال يا 1احتما ل  3 مبانی احتمال

 3 مبانی رمزنگاری 3 های عاملاصول سیستم 4 تمبانی ترکیبیا يا ها ها و الگوريتمساختمان داده 3 مبانی ترکیبیات 

 3 درس خارج رشته از گروه رياضی يا آمار 3 هاطراحی و تحلیل الگوريتم 3 پیشرفتهسازی برنامه يا مباحثی در علوم کامپیوتر 3 سازیکامپیوتر و برنامهمبانی

 2 تاريخ و فرهنگ تمدن اسالمی 3 کامپايلر 1 کارگاه آمار 1 سازیکامپیوتر و برنامهکارگاه مبانی

 2 کامپیوتر زبان تخصصی 2 انقالب اسالمی 1 کارگاه رياضیات عمومی 1 کارگاه کامپیوتر

   2 کامپیوتر زبان تخصصی 3 زبان انگلیسی  2 تفسیر موضوعی قرآن

     2 2انديشه اسالمی   

 کامپیوتر مهندسیلیست دروس کارشناسی 

 7ترم  5ترم  3ترم  1ترم 

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

     3 یمنطق یمدارها 4  1عمومی  رياضی

     2 کامپیوتر زبان تخصصی 3 سازی کامپیوتر و برنامهمبانی

     3  لیفرانسيد معادالت 1 یسازبرنامه و وتریکامپیمبان کارگاه

     4 يا 3 2 عمومی رياضی يا آمار و احتمال مهندسی 3 فیزيک مکانیک

     3 رياضیات گسسته يا های دادهساختمان 1 کارگاه کامپیوتر

     3 سازی پیشرفتهبرنامه يا 1مباحث ويژه  3 زبان انگلیسی

     1 الکتريسیته کيزیف مايشگاهآز 2  1انديشه 

     2 تفسیر موضوعی قرآن کريم  

     1 افزار متلبنرم  

     3 فیزيک الکتريسیته  

 

  



 

 ریاضیات و کاربردهالیست دروس کارشناسی 

 7ترم  5ترم  3ترم  1ترم 

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

 3 ها مبانی منطق و نظريه مجموعه 3 جبر 4 يا 3 2 عمومی رياضی يا معادالت ديفرانسیل 4 1عمومیرياضی

 3 نظريه گراف و کاربردها 3 نظريه مقدماتی اعداد 3 مبانی علوم رياضی يا مبانی جبر 3 مبانی احتمال

 3 2احتمال  3 سازی خطیبهینه 3 مبانی ترکیبیات 3 فیزيک مکانیک

 3 فرآيندهای تصادفی 3 آنالیز رياضی 3 های آماریروش 3 مبانی علوم رياضی

 3 زبان تخصصی رياضی 3 زبان تخصصی رياضی 1 کارگاه آمار 2 تفسیر موضوعی قرآن

 3 رمزنگاریمبانی  2 انقالب اسالمی 3 زبان انگلیسی   

 2 تاريخ و فرهنگ تمدن اسالمی   2 2انديشه اسالمی   

     1 کارگاه رياضیات عمومی  

 و کاربردها آمارلیست دروس کارشناسی 

 7ترم  5ترم  3ترم  1ترم 

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

 3 2های چند متغیرع پیوسته روش 3 آمار رياضی )آزمون فرض( 4 يا 3 2 عمومی رياضی يا معادالت ديفرانسیل 4 1عمومیرياضی

 3 سازی خطیبهینه 3 1رگرسیون 3 1احتمال  يا 2احتمال 3 مبانی احتمال

های خطی تعمیم يافتهمدل 3 فرايندهای تصادفی 3 مبانی ترکیبیات 3 فیزيک مکانیک  3 

 3 آنالیز رياضی 3 آمار بیزی 3 های آماریروش 3 مبانی علوم رياضی

اسالمیتاريخ و فرهنگ تمدن  3 2گیریهای نمونهروش 1 کارگاه آمار 2 تفسیر موضوعی قرآن  2 

   2 انقالب اسالمی 3 زبان انگلیسی   

     2 2انديشه اسالمی   

        

 


