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 پيام نورالكترونيكي  كتابخانه

 شرح توضيحات كد درس نام درس رشته تحصيلي رديف

1 
فناوري (مهندسي كامپيوتر 
 )اطالعات

 1322002 كارگاه كامپيوتر

از آنجا كه اين درس، اولين درس  :جلسه اول : جلسه دو ساعته برنامه ريزي نمود 10اين درس را مي توان براي 
رعايت موارد : ه را به بيان قوانين حاكم بر آزمايشگاه شاملكارگاهي و آزمايشگاهي دانشجو مي باشد، مي توان اين جلس

ها، مسائل مربوط ايمني در استفاده از تجهيزات رايانه اي، قوانين مربوط به رعايت نظم و انضباط در استفاده از دستگاه
آشنايي با  :جلسه دومها،  به ارگونومي،  بيان انواع نرم افزارها مانند سيستم عامل ها، برنامه هاي كاربردي و ميان افزار

تجهيزات سخت افزاري پايه يك كامپيوتر به صورت عملي، بدين ترتيب كه مدرس درس اجزاي سخت افزاري يك 
نحوه  BIOSسيستم كامپيوتري را  به طور كامل در حضور دانشجويان تشريح نموده و با استفاده از نرم افزار مديريت 

آشنايي با مفاهيم امنيت شامل امنيت   :جلسه سوم. دانشجويان آموزش دهد تنظيم برخي پارامترهاي سيستم را به
، office، ورود به سيستم عامل، و حتي امنيت در نرم افزارهاي ديگر مانند نرم افزارهاي )BIOS(در ورود به سيستم 
تم عامل نمونه ، تنظيمات مربوط به پيكربندي سيستم عامل، آشنايي با چند سيس) folder(مفهوم فايل و پوشه 

)windows, linux, mac os , android , bsd( آشنايي با مفهوم خط فرمان ،)command line   يا
command prompt  ياterminal ( و محيط رابط كاربري گرافيكي)GUI .(آشنايي با نرم  :جلسه چهارم

م مربوط به رعايت نكات امنيتي در وب افزارهاي مرورگر صفحات وب، مفهوم اينترنت، نحوه جستجو در اينترنت، مفاهي
آشنايي   :جلسه پنجم، . . .)خريدهاي اينترنتي، بانكداري اينترنتي و (سايت ها و مباحث مربوط به تجارت الكترونيك 

و يا هر نرم افزار ديگر و استفاده از امكان ) excelيا  powerpointيا  office )wordو كار با يكي از نرم افزارهاي 
آشنايي با مفهوم كلي شبكه و انواع آن از نقطه نظرهاي مختلف و انواع   :جلسه ششمماكرو و بيان مزيت آن    ايجاد 

و همچنين  Ad-hoc  ،workgroupآن از نظر نوع ارتباط و اتصال و ايجاد و راه اندازي شبكه هاي نمونه مانند 
الزم است در هر يك از موارد، مباحث (ن ارتباطي ديگر ايجاد ارتباط با دستگاه هاي جانبي از طريق بلوتوث و هر امكا

در جلسه هفتم مي توان موارد قبل را مرور و مورد ارزيابي قرار  :جلسه هفتم).امنيتي هر نوع از ارتباط نيز بيان شود
و ) htmlمانند  marking language(مفهوم صفحه وب و آشنايي با زبانهاي نشانه گذاري  :جلسه هشتم.داد

هاي مختلف قالب بندي در زبان  tagآشنايي با  :جلسه نهم.ر كلي آنها  و ايجاد و اجراي چند صفحه نمونه ساختا
html  و آشنايي با مفهومcss .آشنايي با مفهوم  :جلسه دهمscript  شامل (و انواع آنserver-side  وclient-

side  ( و كار با چند نمونهscript 
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2 
فناوري (مهندسي كامپيوتر 
 )اطالعات

آزمايشگاه 
مدارهاي منطقي 

و معماري 
 كامپيوتر

1322007 

در سيستم هاي كامپيوتري آزمايشگاه  ISE ،Quartus ،Proteus ،ModelSimبراي اين درس، نياز است كه نرم افزارهاي 
ي، تست و سنتز مدارات طراحي شده نيز به صورت سخت افزاري موجود مجري نصب شده و همچنين تجهيزات مربوط به برنامه ريز

كار با نر م افزارهاي طراحي شماتيك و شبيه  :جلسه اول: آزمايش عملي مورد نياز است 10جلسه و انجام  10تشكيل حداقل . باشند
رم افزارهاي شبيه سازي بر اساس توصيف كار با ن: جلسه  دوم. سازي مدارهاي ديجيتال تركيبي و ترتيبي در محيط هاي نرم افزاري

و تحليل و پياده سازي آنها با استفاده از ) سخت افزاري( SSIطراحي مدارهاي تركيبي با تراشه هاي  :جلسه سوم. سخت افزار
طراحي انواع جمع كننده و ضرب كننده و مدارات  :جلسه چهارم. در محيط هاي نرم افزاري VHDLيا  Verilogزبانهاي 
طراحي شمارنده،  :جلسه پنجم FPGAاتي در نرم افزارهاي مختلف و در صورت امكان پياده سازي سخت افزاري يا سنتز در محاسب

طراحي تقسيم كننده  :جلسه ششم. ثبات و تحليل و پياده سازي آنها در محيطهاي نرم افزاري و پياده سازي سخت افزاري نمونه
ي و كار با مالتي پلكسر، ديكدر و مدارت تركيبي توسه يافته و امادگي براي طراحي طراح :جلسه هفتم. 2دودويي در منطق مكمل 

با استفاده از مدارات   ALUساخت  :جلسه نهم. طراحي گذرگاه داده و داوري در گذرگاه :جلسه هشتم. يك گذرگاه داده
يك كامپيوتر پايه با مجموعه دستورات  طراحي و پياده سازي واحد كنترل :جلسه دهم. محاسباتي ساخته شده در چند جلسه قبل

دستور جلسه بايد مورد اجرا  10جلسه نيست ولي بايد هر  10الزم به ذكر است اين جلسه بندي لزوما به معني تشكيل فقط . محدود
 در صورت نياز برخي از دستورات كار آزمايش ها در دو يا چند جلسه صورت پذيرد. قرار گيرند

3  

يش گرا - مهندسي مكانيك
  طراحي جامدات

گرايش  - مهندسي مكانيك
  حرارت و سياالت

گرايش  - مهندسي مكانيك
 ساخت و توليد

  1كارآموزي 

  1كارآموزي 

 1كارآموزي 

1315233  

1315233  

1315233 

ساعت در محيط كارآموزي زير نظر يك متخصص به عنوان سرپرست كارآموزي با  110گذراندن 
ره نهايي به صورت ميانگين نمرات سرپرست كارآموزي و هماهنگي و تاييد استاد كارآموزي، نم

مراحل . در ارائه گزارش كارآموزي رعايت فرمت دانشگاه الزامي است. استاد كارآموزي خواهد بود
ها، در اختيار مدير گروه آموزشي پژوهشي مهندسي  برگزاري دوره كارآموزي، دستورالعمل و فرم

 .باشد در استان مي
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4  
  گرايش طراحي جامدات - مهندسي مكانيك
  گرايش حرارت و سياالت - مهندسي مكانيك
 گرايش ساخت و توليد - مهندسي مكانيك

  2كارآموزي 

  2كارآموزي 

 2كارآموزي 

1315235  
1315235  
1315235 

ساعت در محيط كارآموزي زير نظر يك متخصص به عنوان سرپرست كارآموزي  110گذراندن 
با هماهنگي و تاييد استاد كارآموزي، نمره نهايي به صورت ميانگين نمرات سرپرست كارآموزي 

. در ارائه گزارش كارآموزي رعايت فرمت دانشگاه الزامي است. و استاد كارآموزي خواهد بود
ها، در اختيار مدير گروه آموزشي پژوهشي   دوره كارآموزي، دستورالعمل و فرم مراحل برگزاري

 .باشد مهندسي در استان مي

5  

  گرايش طراحي جامدات - مهندسي مكانيك
  گرايش حرارت و سياالت - مهندسي مكانيك
  گرايش ساخت و توليد - مهندسي مكانيك
  مهندسي خودرو
 مهندسي هوافضا

  پروژه تخصصي

  پروژه تخصصي

  وژه تخصصيپر

  پروژه تخصصي

 پروژه تخصصي

1315234  
1315234  
1315234  
1315234  
1315196 

آموزشي استاد مربوطه جهت تاييد،  -ارسال فرم پيش ثبت نام پروژه به همراه سوابق تحصيلي
شده از پروژه و يك  در پايان يك نسخه صحافي. به گروه آموزشي پژوهشي استاني الزامي است

نامه در  دستورالعمل انجام پايان. روه آموزشي پزوهشي استان ارسال گرددنسخه ديجيتالي به گ
 .باشد اختيار مدير آموزشي پژوهشي فني و مهندسي در استان مي

6  
  مهندسي هوافضا

  مهندسي متالورژي
 مهندسي مديريت اجرايي

  كارآموزي

  كارآموزي

 كارآموزي مديريت اجرايي

1315195  
1315198  
1311038 

اعت در محيط كارآموزي زير نظر يك متخصص به عنوان سرپرست كارآموزي س 220گذراندن 
با هماهنگي و تاييد استاد كارآموزي، نمره نهايي به صورت ميانگين نمرات سرپرست كارآموزي 

. در ارائه گزارش كارآموزي رعايت فرمت دانشگاه الزامي است. و استاد كارآموزي خواهد بود
ها، در اختيار مدير گروه آموزشي پژوهشي   ي، دستورالعمل و فرممراحل برگزاري دوره كارآموز

 .باشد مهندسي در استان مي

 1315197 پروژه مهندسي متالورژي  7

آموزشي استاد مربوطه جهت تاييد،  -ارسال فرم پيش ثبت نام پروژه به همراه سوابق تحصيلي 
شده از پروژه و يك  ه صحافيدر پايان يك نسخ.. به گروه آموزشي پژوهشي استاني الزامي است

نامه در  دستورالعمل انجام پايان. نسخه ديجيتالي به گروه آموزشي پزوهشي استان ارسال گردد
 .باشد اختيار مدير آموزشي پژوهشي فني و مهندسي در استان مي

  مهندسي هوافضا  8
 مهندسي متالورژي

آيين نگارش و 
  نويسي فني گزارش

 انتقال مطالب علمي و فني

1315172  
1315154 

هاي ارائه مطالب  ها و مهارت هاي سيستماتيك پژوهش و تكنيك در اين درس دانشجويان روش
دانشجويان بايد با انتخاب يك موضوع مراحل مختلف تدوين را طي . آموزند علمي و فني را مي

رساني و  عهاي اطال در انجام اين كار از شبكه. نموده و براي آن ارائه كتبي و شفاهي انجام دهند
 .برداري نمايند ابزارهاي نشر كامپيوتري بهره
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 شرح توضيحات كد درس نام درس رشته تحصيليرديف

 .در صورت صالحديد مركز و پيشنهاد مدرس،براي اين درس گردش علمي در نظر گرفته شود 1 1112012سيستماتيك گياهي زيست شناسي عمومي و گياهي 9

 .در صورت صالحديد مركز و پيشنهاد مدرس،براي اين درس گردش علمي در نظر گرفته شود 1 1112013آزمايشگاه سيستماتيك گياهي  ياهيزيست شناسي عمومي و گ 10

 .در صورت صالحديد مركز و پيشنهاد مدرس،براي اين درس گردش علمي در نظر گرفته شود 2 1112020سيستماتيك گياهي زيست شناسي عمومي و گياهي 11

 .براي اين درس گردش علمي در نظر گرفته شود در صورت صالحديد مركز و پيشنهاد مدرس، 2 1112021آزمايشگاه سيستماتيك گياهي ست شناسي عمومي و گياهيزي 12

13  
سرفصل (زبان ادبيات انگليسي 

  )جديد
  الزم است مدرسان محترم به تحليل دقيق آثارها بپردازند  1225124 ادبيات جهان

14  
سرفصل (بيات انگليسي زبان اد
  )جديد

  آزمون اين درس به صورت شفاهي توسط استاد مربوطه انجام مي شود  1225126 بيان شفاهي داستان

15  
 1ترجمه شفاهي مترجمي زبان انگليسي

  2ترجمه شفاهي 

1212096  

1212097  

استاد حلقه نوار صوتي و فيلم ويديويي و آزمون اين درس به صوورت شفاهي توسط  4به همراه 
  مربوطه انجام مي شود

16  

  3ترجمه شفاهي  مترجمي زبان انگليسي

  1بيان شفاهي داستان 

  2بيان شفاهي داستان 

1212098  

1212099  

1212100  

  آزمون اين درس به صورت شفاهي توسط استاد مربوطه انجام مي شود
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 شرح توضيحات كد درس نام درس رشته تحصيليرديف

موزي تابستاني و گزارش نويسي و كارآ  شيمي كاربردي  17
  سمينار

اين درس حتما بايد در تابستان و يا نيمه دوم سال تحصيلي ارائه شود و فقط براي دانشجوياني -1  1114278
  .كه در شرف فارغ التحصيلي هستند در نيمسال اول نيز قابل ارائه مي باشد

ژوهشي يا كارخانه كز پانشجو به مرنحوه گذراندن اين درس براي دانشجو بدين ترتيب است كه دا-2
ساعت در مركز مزبور حضور  240بايست  رشته شيمي معرفي شده و مي او يا كارگاههاي مرتبط ب

دانشجو درآن مركز توسط سرپرست محترم  گيريادپس از تائيد حضور و يداشته باشد 
استاد نتيجه را به آموزش كارآموزي،دانشجو مي بايست گزارش خود را به استاد مربوطه ارائه نمايد و 

  . اعالم نمايد

  تماس برقرار شود 02166490612براي تهيه كتاب مي توان با شماره   1213310  كارگاه روش تصحيح نسخه هاي خطي زبان ادبيات فارسي  18

  برقرار شودتماس  02188961303براي تهيه كتاب مي توان با شماره   1213311  كارگاه فرهنگ نويسي زبان ادبيات فارسي  19

  زبان ادبيات فارسي  20

  )قواعد و متون: (قسمت پنجم  5عربي 

  و

  )قواعد و متون: (قسمت ششم  6عربي 

1213284  

  

1213296  

به صورت جزوه در پرتال دانشگاه پيام نور در منوي جزوات درسي  5منبع كتاب قواعد عربي 
  مديريت برنامه ريزي آموزشي بارگذاري شده است
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