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 ترم اول ترم دوم ترم سوم ترم چهارم

 1 اسالمی اندیشه 2 اسالمی اندیشه جمعیتو  دانش خانواده ایران انقالب اسالمی
 عمومی-واحد 2 عمومی-واحد 2 عمومی-واحد 2 عمومی-واحد 2

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

90131905 90131914 90131908 90131907 

 زبان فارسی 2ریاضی عمومی  زبان تخصصی مدارهای الکتریکی
 عمومی-واحد 3 پایه -واحد 3 تخصصی-واحد 2 تخصصی -واحد 3

  2فیزیکنیاز: پیش

 معادالت دیفرانسیلهم نیاز: 
 -نیاز/همنیاز:پیش 1نیاز: ریاضی عمومی پیش عمومی انگلیسی زبان: نیازپیش

334345 334344 334111 90131909 

 1ریاضی عمومی  2فیزیک  معادالت دیفرانسیل نظریه زبان ها و ماشین ها
 پایه -واحد 3 پایه-واحد 3 پایه -واحد 3 تخصصی -واحد 3

 -نیاز/همنیاز:پیش 1 فیزیکنیاز: پیش 2ی: ریاضی عمومنیازهم و الگوریتم ها هادادهساختماننیاز: پیش

334360 334112 334115 334110 

 سازیوبرنامهامپیوتر کمبانی برنامه سازی پیشرفته آمار و احتمال مهندسی ریاضیات مهندسی
 تخصصی -واحد  4 تخصصی - واحد 3 پایه - واحد 3 تخصصی -واحد  3

معادالت ، 2ریاضی عمومی نیاز:پیش

 دیفرانسیل
 -نیاز/همنیاز:پیش کامپیوتر و برنامه سازیمبانی نیاز:پیش 2ریاضی عمومی  نیاز:پیش

334350 334113 334341 334340 

 کارگاه کامپیوتر ریاضیات گسسته مدارهای منطقی تحلیل و طراحی سیستم ها

 پایه-واحد 1 تخصصی -واحد 3 تخصصی -واحد 3 اختیاری -واحد 3

 سیستم های عامل نیاز:هم 
-کامپیوتر و برنامهمبانی نیاز:پیش

 سازی

مبانی کامپیوتر و  -1نیاز:ریاضی عمومی هم

 برنامه سازی
 نیاز: مبانی کامپیوتر و برنامه سازیهم 

334445 334348 334342 334116 

 1فیزیک 2تربیت بدنی  ها و الگوریتمدادهساختمان معماری کامپیوتر
 پایه-واحد 3 عمومی-واحد 1 تخصصی -واحد 3 تخصصی -واحد 3

 نیاز: مدار منطقیپیش
 -نیاز: برنامه سازی پیشرفتهپیش

 ریاضیات گسستههم نیاز:
 -نیاز/همنیاز:پیش 1 نیاز: تربیت بدنیپیش

334351 334343 90131925 334114 

 1بدنیتربیت  ن انگلیسیزبا جبرخطی نویسیهای برنامهطراحی کامپایلر و زبان
 عمومی-واحد 1 عمومی -واحد 3 اختیاری  -واحد  3 تخصصی –واحد  3

 -نیاز/همنیاز:پیش -نیاز/همنیاز:پیش 2نیاز: ریاضی عمومی پیش و الگوریتم ها هانیاز: ساختمان دادهپیش

334354 334465 90131910 90131901 

 مهارتهای زندگی دانشجویی   
 واحد 1   

 -نیاز/همنیاز:پیش   

   90131928 

 واحد 17 واحد 18 واحد 19 واحد 20



 کامپیوتر مهندسیترم( دوره کارشناسی رشته  8برنامه درسی )

2 

 

 پنجمترم  ششم ترم هفتمترم  هشتمترم 

 صدر اسالم تاریخ تحلیلی تفسیر موضوعی قران اسالمی اخالق آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال

 عمومی-واحد 2 عمومی-واحد 2 عمومی-واحد 2 اختیاری - واحد 1

 -نیاز/همنیاز:پیش -نیاز/همنیاز:پیش -نیاز/همنیاز:پیش الکترونیک دیجیتال نیاز:پیش

334438 90131924 90131922 90131903 

 الگوریتم ها طراحی های نهفته و بی درنگسیستم مبانی رایانش امن برنامه نویسی موازی

 تخصصی -واحد 3 تخصصی -واحد 3 تخصصی -واحد 3 اختیاری -واحد  3

 سیستم عامل  نیاز:پیش : شبکه های کامپیوترینیازپیش نیاز: معماری کامپیوترپیش 
 الگوریتم ها ها ودادهساختمان نیاز:پیش

 آمار و احتماالت مهندسی -

334436 334363 334365 334355 

 نرم افزارمهندسی  های فناوری اطالعاتمدیریت و کنترل پروژه آزمایشگاه پایگاه داده تحقیق در عملیات 

 اختیاری -واحد 3 تخصصی -واحد 3 اختیاری -واحد  1 اختیاری -واحد  3

 تحلیل و طراحی سیستم ها نیاز:پیش واحد 80نیاز: گذراندن پیش هادادهنیاز: اصول طراحی پایگاهپیش سازینیاز:مبانی کامپیوتر و برنامهپیش

334467 334451 334364 334446 

 سیستم های عامل شبکه های کامپیوتری الکترونیک دیجیتال گرافیک کامپیوتری

 تخصصی -واحد3 تخصصی -واحد 3  اختیاری - واحد3 اختیاری -واحد  3

 نیاز: سیستم های عاملپیش : مدارهای الکتریکینیازپیش نیاز: برنامه سازی پیشرفتهپیش

 -و الگوریتم ها ها دادهننیاز: ساختماپیش

 معماری کامپیوتر

 هم نیاز: آزمایشگاه سیستم عامل

334463 334430 334358 
334353 

 

 سیگنال ها و سیستم ها اصول طراحی پایگاه داده ها مهندسی اینترنت پروژه نرم افزار

 تخصصی -واحد 3 اختیاری -واحد 3 اختیاری -واحد 3 واحد 3

 واحد 100نیاز:  بعد از پیش
 سازی پیشرفتهنیاز: برنامهپیش

 های کامپیوترینیاز:شبکههم
 نیاز: ریاضیات مهندسیپیش سیستم های عاملنیاز: هم

3343016 
 

334448 
334450 334359 

 هوش مصنوعی آزمایشگاه سیستم عامل ژوهش و ارائهروش پ 

 تخصصی -واحد 3 تخصصی -واحد1 تخصصی -واحد  2 

 نیاز: برنامه سازی پیشرفتهپیش نیاز: سیستم های عاملهم نیاز: زبان تخصصیپیش 

 334347 334357 334362 

 آزمایشگاه معماری کامپیوتر های دیجیتالطراحی کامپیوتری سیستم کار آموزی  

 تخصصی -واحد1 تخصصی-واحد3 واحد 3 

 نیاز: معماری کامپیوترپیش واحد 80بعد از گذراندن  
نیاز:آزمایشگاه مدارهای منطقی و پیش

 کامپیوترمعماری 

 3343015 334356 334352 

 آزمایشگاه مدار منطقی آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری  

 تخصصی –واحد  1 تخصصی -واحد1  

 نیاز: مدار منطقیپیش نیاز: شبکه های کامپیوتریپیش  

  334361 334349 

 آزمایشگاه مدار و اندازه گیری   

 تخصصی -واحد  1   

 مدار الکتریکینیاز: پیش   

   334346 

 واحد 20 واحد 19 واحد 17 واحد 13
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 . دروس عمومی1

 واحد( 22دروس عمومی )

 تعداد واحد عنوان درس گرایش ردیف

 مبانی نظری 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 آیین زندگی )اخالق کاربردی(

 2 عرفان عملی اسالم

 انقالب اسالمی ایران 3

 2 انقالب اسالمی ایران 

آشنایی با قانون اساسی جمهوری 

 اسالمی ایران
2 

 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

 آشنایی با منابع اسالمی 5
 2 تفسیر موضوعی قرآن 

 2 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 کدام از ردیف های  ، 

  باشد.الزامی می  11تا  6اخذ تمام دروس ردیف های 


