
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زبان خارجی
 واحد 3    عمومی

 دروس عمومی

 واحد  2 

 1ریاضی عمومی
 واحد 3 پایه  

 2فیزیک 

 واحد    3 پایه   

 

 زبان تخصصی 
 واحد 2اصلی  

 

 معادالت دیفرانسیل
 واحد  3  پایه    

 آمار احتماالت مهندسی

 واحد 3         پایه 

 2فیزیک  -آز
 واحد 1پایه       

 ساختمان داده ها

 هاو الگوریتم

 واحد 3         اصلی 

 فارسی عمومی
 واحد 3عمومی  

مبانی کامپیوترو   

    برنامه سازی
 واحد 3        اصلی  

 

 1فیزیک 

 واحد  3    پایه  

 

 دروس عمومی 
 واحد 2    

 عامل هایسیستم -آز
 واحد 1    اصلی  

 ایچندرسانههایسیستم

 واحد 3   تخصصیستهب
 جبرخطی کاربردی

 واحد 3اصلی          

 دروس اختیاری 
 واحد 3  

 مبانی و کاربردهای

 هوش مصنوعی

 واحد 3   تخصصیبسته

 

ریزپردازنده وزبان 

 اسمبلی

 واحد 3       اصلی 

 
 
 

 سیستم های عامل 
 واحد 3       اصلی

 دروس عمومی 
 واحد 2 

 شبکه های کامپیوتری

 واحد 3  اصلی       

 و جمعیتخانوادهدانش 

 واحد  2   

 دروس اختیاری 
 واحد 3  

 امنیت اطالعات مبانی 

 واحد 3   تخصصیستهب

 دروس عمومی 
 واحد 1

 دروس اختیاری 
 واحد 3  

 پروژه 
 واحد 3اصلی        

 

 داده کاوی
 واحد 3   تخصصیبسته

 )تابستان(کارآموزی
 واحد 1اصلی       

 دروس اختیاری 
 واحد 3  

 دروس عمومی 
 واحد 2

 دروس عمومی 
 واحد 2  

 دروس عمومی 
 واحد 1    

 مدار منطقی
 واحد 3اصلی     

 معماری کامپیوتر
 واحد 3اصلی        

 هاهاوسیستمسیگنال
 واحد 3 بسته تحصصی 

 برنامه پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر

 واحد 17 پنجمترم  واحد 19 چهارمترم  واحد 16 سومترم  واحد 17 دوم ترم  واحد 18ترم اول 

ریزپردازنده وزبان  -آز

 اسمبلی

 واحد 1         اصلی

 
 
 
 

 واحد 19 ششمترم 

 برنامه نویسی 

 های سیار دستگاه

 واحد 3   تخصصیبسته

 

 واحد 16 هشتمترم  واحد 18هفتم ترم 

 لیست دروس  

 واحد22  عمومی 

 واحد 20     پایه  

 واحد 55    اصلی 

 واحد 30 تخصصی

 واحد 13  اختیاری

 واحد 140  جمع :

 نکات مهم
 .شودمی دانشکده توسط مربوطه دروس حذف موجب مجاز سقف از بیش واحد انتخاب یا و دروس همنیازی یا پیشنیازی رعایت عدم
 .شودمی تعریف بعدی دروس برای همنیاز بصورت درس آن پیشنیاز، درس در افتادن بار دو از پس
 گردد. اقدام پروژه کمیته شده تعیین ضوابط طبق واحد و 100 حداقل گذراندن از پس پروژه انتخاب برای

  گروه موافقت با و صنعت با ارتباط دفتر شده تعیین ضوابط به توجه باو فقط در ترم تابستان  واحد 80حداقل گذراندن از پس کارآموزی
 .شودمی نام ثبت

 درس روش پژوهش و ارائه  از ترم پنجم به بعد انتخاب گردد.

 

 
 پیشنیاز

 
 

 همنیاز

1398/05/10   دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات 

 دروس عمومی 
 واحد 2  

 روش پژوهش وارائه
 واحد  2        اصلی 

 کامپیوترو کارگاه

    برنامه سازی

 واحد 1        اصلی
 

 برنامه سازی وب
 واحد 3   تخصصیبسته

 مدار منطقی-آز
 واحد 1اصلی     

 مبانی اینترنت اشیاء 
 واحد 3   تخصصیبسته

 کامپیوترمعماری  -آز
 واحد 1اصلی          

 1نرم افزاردسی مهن
 واحد 3اصلی        

 2ریاضی عمومی 
 واحد3      پایه    

سازی کارگاه برنامه

 پیشرفته

 واحد 1      اصلی   
 
 
 
 

 برنامه سازی پیشرفته

 واحد 3       اصلی   

 محاسباتیهوشمبانی
 واحد 3   تخصصیبسته

 ریاضیات گسسته
 واحد3       اصلی

 مدار الکتریکی و -آز

 الکترونیکی

 واحد 1            اصلی 

 

 

 مدار الکتریکی و

 الکترونیکی

 واحد 3          اصلی 

 

 هازباننظریه

 وماشین ها
 واحد 3           اصلی 

 

 طراحی الگوریتم ها
 واحد 3   تخصصیبسته

های شبکه -آز

 یکامپیوتر

 واحد 1        اصلی 

 

 عمومی کارگاه 
 واحد 1پایه       

 دروس اختیاری 
 واحد 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنیاز واحد نام درس ردیف

 1افزارمهندسی نرم 3 2افزارمهندسی نرم 1

 هاساختمان داده هاوالگوریتم 3 اصول طراحی کامپایلر 2

 هاساختمان داده هاوالگوریتم 3 هااصول طراحی پایگاه داده 3

 معماری کامپیوتر 3 پذیرهای دیجیتال برنامهسیستمطراحی  4

 موافقت دانشکده 3 1مباحث ویژه  5

 موافقت دانشکده 3 2مباحث ویژه  6

 هاها و سیستمهمنیاز سیگنال 1 نویسی متلبکارگاه برنامه 7

 دروس اختیاری 


