
( به بعد94ورودی های ) دانشکده  فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر نرم افزار تمرکز مهندسی کامپیوتربرنامه هشت ترمی رشته 

عملینظریعملینظری
3اصلیمبانی کامپیوتر و برنامه سازیبرنامه سازی پیشرفته3اصلینداردمبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3پایه1ریاضی عمومی 2ریاضی عمومی 3پایهندارد1ریاضی عمومی 
3پایه1ریاضی عمومی 2فیزیک 3پایهندارد1فیزیک 

3عمومینداردزبان انگلیسی3عمومینداردزبان فارسی
3اصلی و مبانی کامپیوتر1همنیاز با ریاضیریاضیات گسسته2عمومیندارددانش خانواده و جمعیت

2عمومیندارداخالق اسالمی2عمومینداردتفسیر موضوعی قرآن
1عمومی1تربیت بدنی 2تربیت بدنی 1پایهمبانی کامپیوتر و برنامه سازیکارگاه کامپیوتر

1عمومیندارد1تربیت بدنی 

18018جمع16218جمع

عملینظریعملینظری
3اصلیساختمان های دادهطراحی الگوریتم3اصلیبرنامه سازی پیشرفته و ریاضیات گسستهساختمان های داده

3اصلیساختمان های دادهنظریه زبان ها و ماشین ها3پایه2ریاضی عمومی آمار و احتمال مهندسی
3اصلیمدارهای منطقیمعماری کامپیوتر 3پایه1ریاضی عمومی معادالت دیفرانسیل

3اصلی و معادالت دیفرانسیل2ریاضی عمومی ریاضیات مهندسی3اصلیهمنیاز با ریاضیات گسستهمدارهای منطقی
3اصلیمعادالت دیفرانسیلمدارهای الکتریکی2اصلیزبان انگلیسیزبان تخصصی

2اصلیزبان تخصصیروش پژوهش و ارائه2عمومیندارد1اندیشه اسالمی 
2عمومیندارد2اندیشه اسالمی1پایه2فیزیک 2آز مایشگاه فیزیک 

19019جمع16117جمع

نام درسنوع درسپیش نیازنام درس
تعداد واحد

نوع درسپیش نیاز
تعداد واحد

پیش نیاز

ترم چهارم

پیش نیاز نوع درسنام درس
تعداد واحد

ترم سوم

ترم دوم

نام درس

تعداد واحد
نوع درس

ترم اول



( به بعد94ورودی های ) دانشکده  فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر نرم افزار تمرکز مهندسی کامپیوتربرنامه هشت ترمی رشته 

عملینظریعملینظری
3اصلیریاضیات مهندسیسیگنال ها وسیستم ها3اصلیساختمان های دادهاصول طراحی کامپایلر

3تخصصیاصول طراحی کامپایلرطراحی زبان های برنامه سازی3اصلیمعماری کامپیوتر و ساختمان های دادهسیستم های عامل
3تخصصیبرنامه سازی پیشرفتهتحلیل و طراحی سیستم ها 3تخصصیساختمان های دادهپایگاه داده ها

3اصلیسیستم عاملشبکه های کامپیوتری3اصلیمعماری کامپیوترریزپردازنده و زبان اسمبلی
3تمرکز تخصصیطراحی الگوریتم ها*مبانی بازیابی اطالعات و جستجوی وب3اختیاریبرنامه سازی پیشرفته**طراحی شی گرای سیستم ها 

2عمومینداردانقالب اسالمی ایران2عمومینداردتاریخ تحلیلی صدر اسالم
1اصلیهمنیاز با سیستم عاملآز مایشگاه سیستم های عامل1اصلی(همنیاز با معماری)مدار منطقی وآزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر

1اصلیریزپردازنده و زبان اسمبلیآزمایشگاه ریزپردازنده

17219جمع17118جمع

عملینظریعملینظری
3اصلیساختمان های دادههوش مصنوعی و سیستم های خبره3تخصصیتحلیل و طراحی سیستم هامهندسی نرم افزار
3تمرکز تخصصیتحلیل و طراحی سیستم ها*سیستم های اطالعات مدیریت3تخصصیشبکه های کامپیوتری و همنیاز با پایگاه دادهمهندسی اینترنت

3تمرکز تخصصیاصول طراحی پایگاه داده، ساختمان داده ها*مبانی داده کاوی 3تخصصی واحد100گذراندن پروژه نرم افزار
3تمرکز تخصصیاصول طراحی پایگاه داده*پیاده سازی سیستم پایگاه داده 3اختیاری-  **1مباحث ویژه 

1اختیاریهم نیاز تحلیل و طراحی سیستم ها**آزمایشگاه  مهندسی نرم افزار3اصلیمعماری کامپیوترطراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

1اصلیهمنیاز با شبکه های کامپیوتریآزمایشگاه  شبکه های کامپیوتری
1تخصصی واحد۸۰گذراندن کارآموزی

1اختیاریهم نیاز درس سیگنال ها و سیستم ها**کارگاه برنامه نویسی متلب 
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22عمومی

20پایه

59اصلی

31تخصصی

8اختیاری
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نام درس
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نام درس نوع درسپیش نیاز
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ترم پنجم

تعداد واحد

ترم ششم

نام درس

نوع درس
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برنامه ترم هشتم

پیش نیاز

برنامه ترم هفتم

نوع درسپیش نیازنام درس


