
       کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر 

 05 تخصصی 95 اصلی 21 پایه 22 عمومی 01 جبرانی
 دروس 

 تمرکز
02 

 اختیاری

 تخصصی
8 

درس فرهنگ و تمدن 

 (0)بندیایکی از دروس
 041+2+01= 092 جمع 2

 

 تعدادواحد/ساعت پیش نیاز           نام درس ترم دوّم  درسکد ردیف تعدادواحد/ساعت پیش نیاز             نام درس ترم اوّل     درسکد ردیف
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 ازیسبرنامهکامپیوترومبانی 

 (0ریاضی عمومی )

 زبان فارسی

 وایراناسالموتمدنفرهنگ

 (0بند)ازدروسیایکی  

 (0پیش ) ریاضی

 (0فیزیک پیش )

 زبان پیش

                -- 

                -- 

                -- 
 

                -- 
                  

                -- 

                -- 

                -- 

     48-3 

     48-3 

     48-3 
 

     32-2 
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         -2 

         -4 
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  8 

 پیشرفته سازیبرنامه  

 کارگاه کامپیوتر
 

 ریاضیات گسسته
 

 (2ریاضی عمومی )

 (0فیزیک )

 (0اندیشه اسالمی )

 زبان انگلیسی

 (2ریاضی پیش )

 ازیسبرنامهکامپیوترومبانی

 ازیسبرنامهکامپیوترومبانی

 نیاز()هم(0)عمومیریاضی
 یاز(ن)همسازیکامپیوتروبرنامهمبانی

 (0ریاضی عمومی )

               -- 

               -- 

               -- 

               -- 

     48-3 

 عملی 48-0     
 

     48-3 
 

     48-3 

     48-3 

     32-2 

     48-3 

         -2 

 21          جمع واحد         05          جمع واحد           

 تعدادواحد/ساعت پیش نیاز           نام درس ترم چهارم درسکد ردیف تعدادواحد/ساعت پیش نیاز              نام درس ترم سوّم     درسکد ردیف
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 ساختمان داده
 

 مدارهای منطقی

 (2فیزیک )

 (0تربیت بدنی )

 مکریقرآنتفسیرموضوعی

 معادالت دیفرانسیل

 زبان تخصصی

 ریاضی گسسته

 سازی پیشرفتهبرنامه

 نیاز(ریاضی گسسته )هم

 (0ریاضی عمومی )

                -- 

                -- 

 (0ریاضی عمومی )

 زبان خارجی

 

     48-3 
 

         -3 

     48-3 

 عملی 32-0     

     32-2 

     48-3 

     32-2 
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  4 

  9 

  6 

  7 
   

  8 

 اهسیستموطراحیتحلیل 

 طراحی الگوریتم

 هاوماشین هازباننظریه

 معماری کامپیوتر

 و ارایهپژوهشروش

 (2آز فیزیک )

 آمارواحتمال مهندسی

 آز مدار منطقی و  

 معماری کامپیوتر   

 سازی پیشرفتهبرنامه

 ساختمان داده

 ساختمان داده

 مدار منطقی

 زبان تخصصی

 (2فیزیک )

 (2ریاضی عمومی )

 نیاز(مدار منطقی )پیش

 (نیازهم)کامپیوترمعماری

     48-3 

     48-3 

     48-3 

     48-3 

     32-2 

 عملی 32-0     

     48-3 
 

 عملی 32-0     

 05          جمع واحد         07         جمع واحد           

 تعدادواحد/ساعت پیش نیاز           نام درس ترم ششم   درسکد ردیف تعدادواحد/ساعت پیش نیاز              نام درس ترم پنجم    درسکد ردیف
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  5 

 هخبروسیستمهایمصنوعیوشه 

 پایگاه داده
 

 های عامل سیستم
 

 آز پایگاه داده

 عاملآز سیستم 

 انقالب اسالمی ایران
 

 ریاضیات مهندسی
 

 مدارهای الکتریکی

 (2تربیت بدنی )

 های دادهساختمان

 های دادهساختمان

 ساختمان داده

 معماری کامپیوتر

 نیاز(پایگاه داده )هم

 نیاز(عامل )هم هایسیستم

              -- 

 (2ریاضی عمومی )

 معادالت دیفرانسیل

 معادالت دیفرانسیل

              -- 

     48-3 

     48-3 
 

     48-3 
 

 عملی 32-0     

 عملی 32-0     

     32-2 
 

     48-3 
 

     48-3 

 عملی 32-0     
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 مهندسی نرم افزار 

 کامپایلرطراحیاصول

 آز مهندسی نرم افزار

 های کامپیوتریشبکه

 کامپیوتریهایشبکهآز 

 اسمبلیوزبانریزپردازنده

 کامپیوتریطراحی 

 های دیجیتالسیستم 

 اخالق اسالمی

 اهسیستموطراحیتحلیل

 های دادهساختمان
 از(نیها)همسیستموطراحیتحلیل

 های عاملسیستم
 

 یاز(نکامپیوتری)همهایشبکه

 معماری کامپیوتر
 

 معماری کامپیوتر
 

             -- 

     48-3 

     48-3 

 عملی 32-0     

     48-3 

 عملی 32-0     

     48-3 
 

     48-3 
 

     32-2 

 05          جمع واحد         21         جمع واحد           

 هـادام
1 

 یدروس جبران

 (0س بند )از درو یکی ایفرهنگ و تمدن 

 (( 69های تا سال ورودی)) 



 

 

، رانـالم و ایـدن اسـگ و تمـدس، فرهنـاع مقـای دفـههای زندگی دانشجویی، کارآفرینی، ارزشمهارت. اخذ یکی از دروس اختیاری (0بند )

 .شناخت محیط زیست، مدیریت بحران، استاندارد سازی

 (. در هر نیمسال تحصیلی:2بند )

 واحد مجاز به اخذ درس هستند. 04واحد و دانشجویان مشروط تا سقف  24آخری تا  رمو ت« الف»باشد؛ دانشجویان معدل واحد می 21های اخذشده سقف واحد

باشند. دانشجویان این رشته می اختیاری تخصصیجزو دروس  افزار و آز پایگاه داده(، آز مهندسی نرم2(، مباحث ویژه )1دروس مباحث ویژه )(. 3بند)

  واحد الزامی است( 8واحد آزمایشگاهی از این  2باشند. )اخذ واحد درس اختیاری تخصصی می 8ملزم به اخذ 
 

 تعدادواحد/ساعت پیش نیاز           نام درس ترم هشتم   درسکد ردیف تعدادواحد/ساعت پیش نیاز            نام درس ترم هفتم    درسکد ردیف
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 (2اندیشه اسالمی ) 

 مبانی بازیابی اطالعات

 و جستجوی وب   
 ادهدپایگاهسیستمسازیپیاده

 

 مهندسی اینترنت
 

 آز ریزپردازنده

 (0مباحث ویژه )

 هاها و سیستمسیگنال

 صدراسالمتحلیلیتاریخ

               -- 
 

 هاطراحی الگوریتم
 

 اصول طراحی پایگاه داده
 یاز(نکامپیوتری)پیشهایشبکه

 نیاز(پایگاه داده )هم

 اسمبلیزبان و ریزپردازنده

               -- 
 ریاضیات مهندسی

               -- 
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     48-3 
 

     48-3 
 

     48-3 
 

 عملی 32-0     

     48-3 

     48-3 

     32-2 
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  7 

 ومدیریتاطالعاتهایسیستم 

 سازیبرنامههایزبانطراحی
 

 مبانی داده کاوی
 

 دانش خانواده و جمعیت

 پروژه نرم افزار

 کارآموزی

 (2مباحث ویژه )

 هاتحلیل و طراحی سیستم

 اصول طراحی کامپایلر

 دادهطراحی پایگاه اصول

 های دادهساختمان

             -- 

 واحد ( 011) بعد از 

 واحد ( 81) بعد از 

             -- 

   48-3 

   48-3 
 

   48-3 
 

   32-2 

 عملی 3-      

 عملی 0-      

   48-3 

 08         جمع واحد         21         جمع واحد           
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