
 

 سمه تعالیاب
 

 
 1399-1400سال تحصیلی   دوم نیمسال  اصلیانتخاب واحد دستورالعمل  

صورت  هببندی زير  طبق زمان    11/1399/ 17  جمعه روز    صبح  10  تا ساعت    1399/ 11/ 16شنبه  پنجروز  صبح   9از ساعت  طع کارشناسی  در مق  دانشجويان  تمامی  اصلی   واحد  انتخاب

 :رسدبه انجام می    cmc.ac.ir-http://sada.khansarآدرس  میز کار سامانه سادا به   از طريق مراجعه اينترنتی به  و  یکیالکترون

 

 ورودی روز و ساعت  رديف 

 و ماقبل   1396ورودی   صبح  9بهمن ماه از ساعت    16پنجشنبه   1

 1397ورودی   صبح    10ساعت  بهمن ماه از    16پنجشنبه   2

 1398ورودی   صبح   11بهمن ماه از ساعت    16پنجشنبه   3

 1399ورودی   صبح   12بهمن ماه از ساعت    16پنجشنبه   4

 ها تمامی ورودی صبح   10الی    8بهمن ماه از ساعت    17جمعه   5

   

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

 . دینکن ییانتخاب واحد خود را ثبت نهاتا زمان حذف و اضافه، عنوان  چیبه ه (1

نکرده باشد، کارتابل وی بسته بوده و تنها با اخذ شرکت    مقدماتی  انتخاب واحدچنانچه دانشجويی در    باشد.می  الزامی  اصلیشرکت همه دانشجويان در انتخاب واحد   (2

  باشد.جريمه قادر به شرکت در انتخاب واحد می  

 .اصلی ملزم به پرداخت شهريه ثابت ترم خواهند بودجهت انجام انتخاب واحد دانشجويان دوره شبانه   (3

 . شده استبندی    اولويت  یترم ورودس  براسا  زمانبندی انتخاب واحد اصلی (4

های آموزشی خش گروهدر ب  cmc.ac.ir-https://evp.khansar  توانید از آدرس  را می  آخرين نسخه چارت درسیس،  درو  یو پیشنیاز  یهمنیازبه منظور اطالع از   (5

 .       دريافت نمايید

 اداره آموزش                                                                    

 

 

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


 علوم کامپیوتر لیست دروس کارشناسی  

 ۸ترم  ۶ترم  ۴ترم  2ترم 

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

 2 اصول مديريت  2 تحقیق و ارائه روش  3 مبانی آنالیز عددی 4 1يا رياضی عمومی 2عمومی  رياضی

 3 های برنامه سازی زبان 3 مبانی جبر  3 مبانی نظريه محاسبه 1 کارگاه رياضی عمومی 

 3 نظريه گراف و کاربردها   3 جبر خطی عددی 3 اصول سیستم های کامپیوتری 1 يا کارگاه مبانی کامپیوتر کارگاه برنامه سازی پیشرفته 

 3 حاسباتیممبانی هوش  3 نظريه محاسبه  3 ها يا ساختمان دادهطراحی  الگوريتم ها  3 مبانی علوم رياضی 

 3 پروژه کارشناسی  3 اصول طراحی نرم افزار 2 زبان تخصصی کامپیوتر 3 يا مبانی کامپیوتر و برنامه سازی برنامه سازی پیشرفته 

 2 دانش خانواده و جمعیت   3 زبان فارسی  3 مبانی ترکیبیات 

   2 اخالق خانواده    2 1انديشه اسالمی

 کامپیوتر  مهندسیلیست دروس کارشناسی  

 8ترم  ۶ترم  ۴ترم  2ترم 

 واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس
  - 3 های کامپیوتری شبکه 3 معماری کامپیوتر  3 1يا رياضی عمومی 2عمومی  رياضی

  - 2 روش پژوهش و ارائه  3 نظريه زبان ها و ماشین ها  3 يا مبانی کامپیوتر و برنامه سازی برنامه سازی پیشرفته 

  - 1 آزمايشگاه سیستم عامل  3 مدارهای الکتريکی و الکترونیکی  1 يا کارگاه مبانی کامپیوتر کارگاه برنامه سازی پیشرفته 

  - 2 کارآموزی)تابستان( 1 مدارهای منطقی آزمايشگاه  3 1يا فیزيک 2فیزيک 

  - 3 اصول طراحی کامپايلر 3 جبر خطی کاربردی 3 رياضیات گسسته 

  - 3 مبانی هوش محاسباتی 3 يا ساختمان داده ها طراحی الگوريتم ها  3 زبان انگلیسی

  - 2 انقالب اسالمی 2 2انديشه اسالمی  

  - 3 2افزار مهندسی نرم  3 1مهندسی نرم افزار   

 

  



 

 ریاضیات و کاربردها لیست دروس کارشناسی  

 ۸ترم  ۶ترم  ۴ترم  2ترم 

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

 3 های دينامیکیمبانی سیستم 3 توپولوژی عمومی  3 مبانی آنالیز عددی  4 2عمومیرياضی

 2 تاريخ رياضیات  3 معادالت ديفرانسیل با مشتقات جزئی 3 ها و جبرخطی ماتريسمبانی  3 سازیکامپیوتر و برنامه مبانی 

 3 پروژه کارشناسی 3 جبر خطی عددی  3 مبانی آنالیز رياضی 3 1احتمال

 2 دانش خانواده و جمعیت  3 توابع مختلط  3 مبانی هندسه 3 مبانی علوم رياضی 

   3 نظريه گراف و کاربردها  3 زبان تخصصی رياضی  1 کارگاه رياضی عمومی 

   2 اخالق خانواده  3 زبان فارسی 3  2فیزيک

       1 کارگاه مبانی کامپیوتر

       2 1انديشه اسالمی

        

 و کاربردها  آمارلیست دروس کارشناسی  

 ۸ترم  ۶ترم  ۴ترم  2ترم 

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

 3 محاسبات آماری 3 های ناپارامتریروش 3 مبانی آنالیز عددی  4 2عمومیرياضی

 3 کنترل کیفیت آماری 3 1های زمانیسری 3 مبانی ماتريس و جبرخطی  3 سازیکامپیوتر و برنامه مبانی 

 3 روش های چند متغیره گسسته  3 1های چند متغیره پیوستهروش 3 مبانی آنالیز رياضی 3 1احتمال 

 3 قابلیت اعتماد 3 سازیشبیه 3 آمار رياضی )برآورديابی( 3 مبانی علوم رياضی 

 3 پروژه کارشناسی آمار  2 اخالق خانواده  3 1گیری های نمونه روش 1 کارگاه رياضی عمومی 

 2 دانش خانواده و جمعیت    3 زبان فارسی 2 يا روش تحقیق اصول حسابداری 

       1 کارگاه مبانی کامپیوتر

       2 1انديشه اسالمی

 


