
 

 سمه تعالیاب
 

 
 98-99سال تحصیلی   دومنیمسال  صلیاانتخاب واحد دستورالعمل 

از طريق  و یکیصورت الکترونهب 0/00/0098شنبه سهروز  42 تا ساعت  03/03/0098شنبه دوروز  صبح 9از 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 

 شنبهدو

 39033از ساعت  و ماقبل 96ورودی 

 00033از ساعت  97ورودی 

 00033از ساعت  98ورودی 

  38033از ساعت  هاورودیی همه شنبهسه

 

 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

های الزم را اخذ ننمايد از نظر آموزش عدم و واحدانتخاب واحد شرکت ننمايد چنانچه دانشجويی در  باشد.می الزامی اصلیشرکت همه دانشجويان در انتخاب واحد  (4

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

کارتابل  قيصرفا از طر د،يتعداد واحد و ... مواجه شد دنیعدم به حدنصاب رس لیدر اخذ دروس از قب ینوع مشکل آموزش هردر روند انجام انتخاب واحد با  چنانچه (0

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

روز  لزومدر صورت  .ديیو کارشناسان گروه مشاهده نما رانيمد هایادداشتيقسمت  زیدرخواست و ن یریگیپ قيدرخواست خود را از طر جهینت توانندیم انيدانشجو (2

 گروه انرا از اداره آموزش دريافت و پس از تکمیل اطالعات اولیه تحويل کارشناس فرم انتخاب درس با همنیازیيا  فرم انتخاب درس با تداخل ،5/00/0098شنبه 

 دهند. مربوطه

 باشد.می 5/00/0098شنبه   ها از تاريخشروع کالس (5

 
 

 اداره آموزش          

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


 
 

 علوم کامپیوترلیست دروس کارشناسی 

 8ترم  6ترم  4ترم  2ترم 

 واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس
 0 هوش مصنوعی 0 مبانی جبر 0 مبانی آنالیز عددی 2 0يا رياضی عمومی   4عمومی رياضی

 0 سازیهای برنامهزبان 0 عددی جبر خطی 0 مبانی نظريه محاسبه 0 يا مبانی ترکیبیات مبانی علوم رياضی

 0 نظريه گراف و کاربردها 0 نظريه محاسبه 2 های کامپیوتریاصول سیستم 0 مبانی احتماليا  0احتمال 

 0 هاپايگاه داده 0 هاپايگاه داده 4 يا روش پژوهش و ارائهمديريت و کنترل پروژه  0 سازیيا مبانی کامپیوتر و برنامهسازی پیشرفته  برنامه

 4 اصول مديريت 4 اصول مديريت 4 زبان تخصصی 0 کارگاه مبانی کامپیوتر ياسازی پیشرفته کارگاه برنامه

 کارگاه رياضیات عمومی
پروژه کارشناسی علوم    2 ها و الگوريتمساختمان داده 0

 کامپیوتر
0 

       0 تربیت بدنی

 4 خانواده و جمعیت دانش 4 اخالق خانواده 0 زبان فارسی 4 0انديشه اسالمی

 مهندسی کامپیوترلیست دروس کارشناسی 

 8ترم  6ترم  4ترم  2ترم 

 واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس
     0 يا معادالت ديفرانسیلرياضیات مهندسی  2 0يا رياضی عمومی   4رياضی عمومی

     0 کامپیوترمعماری  0 يا فیزيک مکانیکفیزيک الکتريسیته 

     0 داده ساختمانيا طراحی الگوريتم  0 يا مبانی کامپیوتر و برنامه سازیسازی پیشرفته برنامه

     0 پايگاه داده 0 کارگاه مبانی کامپیوتر ياسازی پیشرفته کارگاه برنامه

     0 مدارهای الکتريکی 0 رياضیات گسسته

     0 آمار و احتمال مهندسی 0 تربیت بدنی

     0 ازمايشگاه مدارمنطقی و معماری کامپیوتر 0 زبان فارسی

     0 آزمايشگاه فیزيک الکتريسته 0 افزار متلبنرم

     4 4انديشه اسالمی  

 



 

 

 ریاضیات و کاربردهالیست دروس کارشناسی 

 8ترم  6ترم  4ترم  2ترم 

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

 0 آموزش رياضی 0 توپولوژی عمومی 0 مبانی آنالیز عددی 2 0يا رياضی عمومی   4رياضی عمومی

 0 مباحثی در رياضیات مالی 0 معادالت و مشتقات جزئی 0 مبانی ماتريس و جبر خطی 0 يا  مبانی احتمال 0احتمال 

 0 خطی عددیجبر  0 جبر خطی عددی 0 مبانی آنالیز رياضی 0 کارگاه رياضیات عمومی

 0 پروژه کارشناسی رياضی 0 توابع مختلط 0 مبانی هندسه 0 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه

 0 نظريه کدگذاری 0 نظريه گراف و کاربردها 0 زبان تخصصی رياضی 0 کارگاه مبانی کامپیوتر

 4 مديريت و کنترل پروژه 0 سازیبرنامهمبانی کامپیوتر و  0 معادالت ديفرانسیل 0 يا فیزيک مکانیکفیزيک الکتريسیته 

   0 کارگاه مبانی کامپیوتر 0 مبانی جبر 0 مبانی علوم رياضی

 4 دانش خانواده و جمعیت 4 مديريت و کنترل پروژه 0 زبان فارسی 4 اصول حسابداری

   4 اخالق خانواده   0 تربیت بدنی

       4 0انديشه اسالمی

 کاربردهاآمار و لیست دروس کارشناسی 

 8ترم  6ترم  4ترم  2ترم 

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

 0 محاسبات آماری 0 های ناپارامتریروش 0 مبانی آنالیز عددی 2 0يا رياضی عمومی   4رياضی عمومی

 0 کنترل کیفیت آماری 0 سری زمانی 0 مبانی ماتريس و جبر خطی 0 يا  مبانی احتمال 0احتمال 

های چند متغیره گسستهروش 0 0روش های چند متغیره پیوسته 0 مبانی آنالیز رياضی 0 کارگاه رياضیات عمومی  0 

 0 مباحثی در رياضیات مالی 0 قابلیت اعتماد 0 0گیری های نمونهروش 0 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه

 0 پروژه کارشناسی آمار 0 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه 0 آمار رياضی برآورديابی 0 کارگاه مبانی کامپیوتر

 0 قابلیت اعتماد 0 کارگاه مبانی کامپیوتر 0 معادالت ديفرانسیل 0 يا فیزيک مکانیکفیزيک الکتريسیته 

 0 آموزش رياضی 4 مديريت و کنترل پروژه   0 مبانی علوم رياضی

 4 دانش خانواده و جمعیت 4 اخالق خانواده 0 زبان فارسی 4 اصول حسابداری

       0 تربیت بدنی

       4 0انديشه اسالمی



 


