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  کامپیوتر مهندسیدوره کارشناسی رشته ترم(  8)برنامه درسی 

 ترم دوم ترم سوم ترم چهارم
 لترم او

 

 1اندیشه  2اندیشه  و جمعیت دانش خانواده انقالب اسالمی

 عمومی-واحد 2 عمومی-واحد 2 عمومی-واحد 2 عمومی-واحد 2

 -نیاز/همنیاز:پیش 1اندیشه نیاز: پیش -:نیاز/همنیازپیش -:نیاز/همنیازپیش

    

 زبان فارسی 2ریاضی عمومی  زبان تخصصی مدارهای الکتریکی

 عمومی-واحد 3 پایه -واحد 3 اصلی-واحد 2 اصلی -واحد 3

 -نیاز/همنیاز:پیش 1ریاضی عمومی نیاز: پیش خارجی : زباننیازپیش معادالت دیفرانسیلنیاز: پیش

    

 1ریاضی عمومی  2فیزیک  معادالت دیفرانسیل نظریه زبان ها و ماشین ها

 پایه -واحد 3 پایه-واحد 3 اصلی -واحد 3 اصلی -واحد 3

 -نیاز/همنیاز:پیش 1 عمومی ریاضینیاز: پیش 1ی: ریاضی عمومنیازپیش های داده ساختماننیاز: پیش

    

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی برنامه سازی پیشرفته آمار و احتمال مهندسی ریاضیات مهندسی
 پایه-واحد 3  اصلی-واحد 3 صلیا -واحد 3 صلیا-واحد 3

، معادالت 2ریاضی عمومی نیاز:پیش

 دیفرانسیل
 -نیاز/همنیاز:پیش برنامه سازيمبانی كامپیوتر و نیاز:پیش مبانی علوم ریاضینیاز:پیش

    

 کارگاه کامپیوتر ریاضیات گسسته مدارهای منطقی تحلیل و طراحی سیستم ها

 پایه-واحد 1 صلیا -واحد 3 اصلی-واحد 3 تخصصی گرایش -واحد 3

 ریاضیات گسسته نیاز:هم برنامه سازي پیشرفتهنیاز:پیش
مبانی  -1ریاضی عمومیهمنیاز:

 برنامه سازيكامپیوتر و 

مبانی كامپیوتر و برنامه  پیشنیاز:

 سازي

    

 1فیزیک ورزش داده  های ساختمان معماری کامپیوتر

 پایه-واحد 3 عمومی-واحد 1 اصلی -واحد 3 اصلی -واحد 3

 مدار منطقی نیاز:پیش
 -: برنامه سازي پیشرفتهنیازپیش

 ریاضیات گسسته
 -نیاز/همنیاز:پیش تربیت بدنینیاز: پیش

    

 زبان پیش دانشگاهی ن عمومیزبا 2آزمایشگاه فیزیک 

 واحد 2 عمومی -واحد 3 پایه -واحد1 

 -نیاز/همنیاز:پیش -نیاز/همنیاز:پیش 2فیزیکنیاز: پیش 

    

 تربیت بدنی   

 واحد 1   

 -نیاز/همنیاز:پیش   

    

 واحد 18 واحد 18 واحد 17 واحد 18
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کامپیوتر دوره کارشناسی رشته مهندسیترم(  8)برنامه درسی   

 پنجمترم  ششم ترم هفتمترم  هشتمترم 

 تاریخ تحلیلی تفسیر موضوعی قران اخالق پیاده سازی سیستم پایگاه داده

 عمومی-واحد 2 عمومی-واحد 2 عمومی-واحد 2 تخصصی اختیاري -واحد 3

 -:نیاز/همنیازپیش -:نیاز/همنیازپیش -:نیاز/همنیازپیش :پایگاه دادهنیازپیش

    

 الگوریتم ها طراحی  هوش مصنوعی   طراحی زبان های برنامه سازی اختیاری 

 اصلی -واحد 3 اصلی -واحد 3 تخصصی -واحد 3 اختیاري -واحد 3

 ساختمان هاي داده  نیاز:پیش طراحی الگوریتم ها نیاز:پیش اصول طراحی كامپایلر: نیازپیش -: نیازپیش

    

 مهندسی نرم افزار کامپایلر اصول طراحی اختیاری   مهندسی اینترنت

 تخصصی گرایش -واحد 3 اصلی -واحد 3 اختیاري -واحد 3 تخصصی گرایش-واحد 3

 : شبکه هاي كامپیوترينیازپیش

 نیاز: پایگاه داده هاهم
 تحلیل و طراحی سیستم هانیاز:پیش زبان ها و ماشین هانظریه : نیازپیش -نیاز/همنیاز:پیش

    

مبانی بازیابی اطالعات و بازیابی 

 وب

 سیستم های عامل شبکه های کامپیوتری داده کاوی

 اصلی -واحد3 اصلی-واحد 3 تخصصی اختیاري -واحد3 تخصصی اختیاري -واحد 3

 : سیستم هاي عاملنیازپیش مهندسیآمار و احتمال : نیازپیش طراحی الگوریتم ها:نیازپیش
 -دادههاي  : ساختماننیازپیش

 معماري كامپیوتر

    

 سیگنال ها و سیستم ها پایگاه داده ها سیستم های اطالعات مدیریت  پروژه نرم افزار

 صلیا -واحد 3 تخصصی گرایش -واحد 3 تخصصی اختیاري -واحد 3 گرایشتخصصی -واحد 3

 ریاضیات مهندسی نیاز:پیش دادههاي  : ساختماننیازپیش تحلیل و طراحی سیستم ها: نیازپیش واحد 100:  بعد از نیازپیش

     

 ریزپردازنده و زبان اسمبلی آزمایشگاه سیستم عامل ژوهش و ارائهروش پ آزمایشگاه اختیاری

 اصلی -واحد 3 اصلی -واحد1 اصلی-واحد 2 تخصصی اختیاري -واحد 1

 معماری کامپیوتر نیاز:پیش : سیستم هاي عاملنیازپیش زبان تخصصی :نیازپیش 

    

 آزمایشگاه اختیاری 
طراحی کامپیوتری سیستم های 

 دیجیتال

آزمایشگا مدارهای منطقی و 

 معماری کامپیوتر

 اصلی -واحد1 صلیا-واحد3 تخصصی اختیاري -واحد 1 

 نیاز: معماری کامپیوترپیش  
 کامپیوترنیاز: معماری هم

 نیاز: مدارها منطقیپیش

    

آزمایشگاه شبکه های  

 کامپیوتری

  آزمایشگاه ریزپردازنده

  اصلی -واحد1 اصلی -واحد1 

 شبکه های کامپیوترینیاز:پیش 
ریزپردازنده و زبان  نیاز:پیش

 اسمبلی
 

    

 واحد 18 واحد 19 واحد 18 واحد 16
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 . دروس عمومی1

 واحد( 22دروس عمومی )

 تعداد واحد عنوان درس گرایش ردیف

 مبانی نظري اسالم 1

 2 )مبدأ و معاد( 1اندیشه اسالمی 

 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی 

 2 انسان در اسالم 

 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 

 اخالق اسالمی 2

 2 فلسفه اخالق 

 2 اخالق اسالمی 

 2 كاربردي(آیین زندگی )اخالق 

 2 عرفان عملی اسالم

 انقالب اسالمی ایران 3

 2 انقالب اسالمی ایران 

 2 آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

 2 اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( 

 تاریخ و تمدن اسالمی 4

 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

 2 تاریخ امامت

5 
 2 تفسیر موضوعی قرآن  آشنایی با منابع اسالمی 

 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه تفسیر موضوعی نهج البالغه

 3 زبان فارسی  زبان فارسی  6

 3 زبان انگلیسی  زبان انگلیسی  7

 1 1تربیت بدنی  1تربیت بدنی  8

 1 2تربیت بدنی  2تربیت بدنی  9

 2 دانش خانواده و جمعیت  دانش خانواده و جمعیت  11

  دو درس اخذ شود 1از ردیف ،. 

  یک درس اخذ شود. 5و 4و 3و  2از هر كدام از ردیف هاي  ، 

  الزامی می باشد. 11تا  6اخذ تمام دروس ردیف هاي 
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 (پایهمشترک) -الزامی . دروس2

 واحد( 20دروس پایه )

 تعداد واحد پیشنیاز نوع واحد نام درس ردیف

 3 - نظري 1ریاضی عمومی  1

 3 1ریاضی عمومی  نظري 2ریاضی عمومی  2

 3 - نظري 1فیزیک  3

 3 1ریاضی عمومی  نظري 2فیزیک  4

 3 2ریاضی عمومی  نظري آمار و احتمال مهندسی 5

 3 1ریاضی عمومی  نظري معادالت دیفرانسیل 6

 1 مبانی كامپیوتر و برنامه سازي عملی كارگاه كامپیوتر 7

 1 2فیزیک  عملی 2آزمایشگاه فیزیک  8

 20 جمع كل

 واحد( 59اصلی) .دروس3

  واحد( 59) دروس اصلی
 تعداد واحد همنیاز پیشنیاز نوع واحد نام درس ردیف

 3  - نظري زيمبانی كامپیوتر و برنامه سا 1

 3  معادالت دیفرانسیل نظري مدارهاي الکتریکی 2

و مبانی  1عمومی  ریاضی - نظري ریاضیات گسسته 3

 كامپیوتر و برنامه سازي
3 

 3  مبانی كامپیوتر و برنامه سازي نظري برنامه سازي پیشرفته 4

 3  ریاضیات گسسته و برنامه سازي پیشرفته نظري ساختمان هاي داده 5

 3 ریاضیات گسسته - نظري مدارهاي منطقی 6

 3  ساختمان هاي داده نظري نظریه زبان و ماشین ها 7

 2  زبان خارجی نظري زبان تخصصی 8

 2  زبان تخصصی نظري روش پژوهش و ارائه 9

 3  و معادالت دیفرانسیل 2ریاضی عمومی  نظري یاضیات مهندسیر 10

 3  مدارهاي منطقی نظري معماري كامپیوتر 11

 3  ساختماد هاي داده و معماري كامپیوتر نظري سیستم هاي عامل 12

 3  ساختمان هاي داده نظري ها طراحی الگوریتم 13

 3  معماري كامپیوتر نظري طراحی كامپیوتري سیستم هاي دیجیتال 14

 3  ریاضیات مهندسی نظري سیگنال ها و سیستم ها 15

 3  معماري كامپیوتر نظري ریزپردازنده و زبان اسمبلی 16

 3  سیستم هاي عامل نظري شبکه هاي كامپیوتري 17

 3  ساختمان هاي داده نظري سیستم هاي خبرههوش مصنوعی و  18

 3  ساختمان هاي داده نظري اصول طراحی كامپایلر 19

 1 سیستم هاي عامل - عملی آزمایشگاه سیستم هاي عامل 20

 1 معماري كامپیوتر مدارهاي منطقی عملی آزمایشگاه مدارهاي منطقی و معماري كامپیوتر 21

 1  ریزپردازنده و زبان اسمبلی عملی آزمایشگاه ریزپردازنده 22

 1 شبکه هاي كامپیوتري - عملی آزمایشگاه شبکه هاي كامپیوتري 23
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 .دروس تخصصی گرایش نرم افزار4

 واحد( 19) دروس تخصصی گرایش نرم افزار 

 همنیاز نیازپیش تعداد واحد نوع واحد عنوان درس ردیف

  سازي پیشرفتهبرنامه  3 نظري تحلیل و طراحی سیستم ها 1

  ساختمان هاي داده 3 نظري پایگاه داده ها 2

3 
طراحی زبان هاي برنامه 

 سازي
  اصول طراحی كامپایلر 3 نظري

  تحلیل و طراحی سیستم ها 3 نظري مهندسی نرم افزار 4

 پایگاه داده ها شبکه هاي كامپیوتري 3 نظري مهندسی اینترنت 5

  واحد 80بعد از  1 عملی كارآموزي 6

  واحد 100بعد از  3 عملی پروژه نرم افزار 7

 

 تمرکزهای تخصصی. دروس 5

درسهای تمرکز 

تخصصی هوش 

 مصنوعی

 پیشنیاز نام درس

 برنامه سازي پیشرفته مبانی هوش محاسباتی

 مبانی هوش محاسباتی مبانی بینایی كامپیوتر

 هاها و سیستمسیگنالآمار و احتمال مهندسی، مبانی پردازش زبان و گفتار

 سیگنال ها و سیستم ها اصول رباتیکز

درسهای تمرکز 

تخصصی شبکه 

 های کامپیوتری

 پیشنیاز نام درس

 شبکه هاي كامپیوتري امنیت شبکه

 زبان اسمبلی و عامل و ریزپردازندههايسیستم سیستم هاي نهفته و بیدرنگ

 هاها و سیستمسیگنالآمار و احتمال مهندسی، انتقال داده

 انتقال داده مبانی شبکه هاي بی سیم

درسهای تمرکز 

تخصصی 

 هایسیستم

 نرم افزاری

 پیشنیاز نام درس

 تحلیل و طراحی سیستم ها تعامل انسان و كامپیوتر

 تحلیل و طراحی سیستم ها آزمون نرم افزار

 تحلیل و طراحی سیستم ها نرم افزارمهندسیدررسمیهايروش

 برنامه سازي پیشرفته سیستم هاطراحی شی گراي 

درسهای تمرکز 

تخصصی امنیت 

 رایانه

 پیشنیاز نام درس

 شبکه هاي كامپیوتري امنیت شبکه

 - مبانی رایانش امن

 پایگاه داده ها و سیستم هاي عامل امنیت سیستم هاي پایه

 مبانی رایانش امن )همنیاز می باشد( مدیریت امنیت اطالعات


