
 )واحد 76جمعا (   كارشناسي ناپيوسته سخت افزار كامپيوتربرنامه پيشنهادی انتخاب واحد رشته     ---قزوين  كاسپين موسسه آموزش عا لی

 
    واحد اختياری الزامی است  ۱۱واحد عمومی و  ۹برای فارغ التحصيلی گذراندن  -رعايت پيشنيازی و همنيازی در کليه ترمها بر عهده دانشجو است  

 .در صورت قبولی واحدی بدون گذراندن پيشنياز آن ، نمره آن درس بال اثر شده و ميبايست مجددا آن درس  اخذ گردد
 www.mehranchegini.blogfa.com                       سخت افزار كامپيوتر ناپيوسته  مدير گروه رشته كارشناسي -مهران چگيني     

دومترم   ترم اول 
 نظری عملی پيشنياز همنياز

نوع 
 نظری عملی پيشنياز همنياز نام درس درس

نوع 
 نام درس درس

 معماری سيستمهای کامپيوتری جبرانی ۳ ۰ --- --- برنامه سازی پيشرفته اصلی ۲ ۱ زبان ماشين ---
 ريز پردازنده ها جبرانی ۳ ۰ --- --- ساختمانهای گسسسته اصلی ۳ ۰ رياضی عمومی ---
 رياضی عمومی پايه ۳ ۰ --- --- رياضيات مهندسی اصلی ۳ ۰ رياضی عمومی ---
۲فيزيک  پايه ۳ ۰ --- رياضی عمومی معادالت ديفرانسيل پايه ۳ ۰ رياضی عمومی ---  
 زبان تخصصی اصلی ۲ ۰ --- --- مبانی رايانه و برنامه سازی پايه ۲ ۱ رياضی عمومی ---
۲فيزيک  --- يهپا ۰ ۱  ۲آزمايشگاه فيزيک    زبانهای ماشين و اسمبلی اصلی ۳ ۰ --- --- 
۱کارآموزی  اختياری ۰ ۱ --- --- ۲تربيت بدنی  عمومی ۰ ۱ --- ---   
 تاريخ اسالم عمومی ۲ ۰ --- --- متون اسالمی عمومی ۲ ۰ --- ---

واحد 19 واحد در ترم جمع  واحد 20  واحد در ترم جمع   

چهارم ترم  سوم ترم   
 نام درس نوع درس نظری عملی پيشنياز همنياز نام درس نوع درس نظری عملی پيشنياز همنياز
 ساختمان داده و الگوريتمها اصلی ۳ ۰ ساختمان گسسته --- VLSIطراحی سيستمهای  تخصصی ۳ ۰ الکترونيک ديجيتال ---
 الکترونيک ديجيتال تخصصی ۳ ۰ --- --- طراحی مدارهای واسطه تخصصی ۳ ۰ الکترونيک ديجيتال ---
۱شبکه رايانه ای  --- ۲شبکه رايانه ای  اختياری ۳ ۰   سيگنالها و سيستمها تخصصی ۳ ۰ رياضيات مهندسی --- 

 مهندسی نرم افزار تخصصی ۳ ۰ --- --- آز  مدارهای واسطه اختياری ۰ ۱ --- مدار واسطه
۱شبکه رايانه ای  تخصصی ۳ ۰ --- --- آز الکترونيک ديجيتال اختياری ۰ ۱ الکترونيک ديجيتال ---  
۲انديشه اسالمی  عمومی ۲ ۰ --- ---  نرم افزار کاربردی اصلی ۰ ۲ --- --- 
واحد ٥٥گذراندن  ---  انقالب اسالمی عمومی ۲ ۰ --- --- پروژه اختياری ۰ ۳ 
۱کارآموزی  --- ۲کارآموزی  اختياری ۰ ۲   --- --- --- --- --- --- 
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