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عملینظريعملینظري
3اصلیمبانی کامپیوتر و برنامه سازيبرنامه سازي پیشرفته3اصلینداردمبانی کامپیوتر و برنامه سازي

3پایهریاضی عمومی 1ریاضی عمومی 32پایهنداردریاضی عمومی 1
3پایهریاضی عمومی 1فیزیک 32پایهنداردفیزیک 1

3عمومینداردزبان انگلیسی3عمومینداردزبان فارسی
2عمومیندارددانش خانواده و جمعیت3اصلیهم نیاز با ریاضی عمومی1 و مبانی کامپیوتر و برنامه سازيریاضیات گسسته

2عمومیندارداخالق اسالمی2عمومینداردتفسیر موضوعی قرآن
1عمومیتربیت بدنی 1تربیت بدنی 12پایهمبانی کامپیوتر و برنامه سازيکارگاه کامپیوتر
1عمومینداردتربیت بدنی 1

16117جمع17219جمع

عملینظريعملینظري
3اصلیساختمان هاي دادهطراحی الگوریتم ها3اصلیبرنامه سازي پیشرفته و ریاضیات گسستهساختمان هاي داده

3اصلیساختمان هاي دادهنظریه زبان ها و ماشین ها3پایهریاضی عمومی 2آمار و احتمال مهندسی
3اصلیمدارهاي منطقیمعماري کامپیوتر 3پایهریاضی عمومی 1معادالت دیفرانسیل

3اصلیریاضی عمومی 2 و معادالت دیفرانسیلریاضیات مهندسی3اصلیهم نیاز با ریاضیات گسستهمدارهاي منطقی
3اصلیمعادالت دیفرانسیلمدارهاي الکتریکی2اصلیزبان خارجیزبان تخصصی

2اصلیزبان تخصصیروش پژوهش و ارائه2عمومیندارداندیشه اسالمی 1
2عمومیندارداندیشه اسالمی12پایهفیزیک 2آز مایشگاه فیزیک 2
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عملینظريعملینظري
3اصلیریاضیات مهندسیسیگنال ها و سیستم ها3اصلیساختمان هاي دادهاصول طراحی کامپایلر

3تخصصیاصول طراحی کامپایلرطراحی زبان هاي برنامه سازي3اصلیمعماري کامپیوتر و ساختمان هاي دادهسیستم هاي عامل
3تخصصیبرنامه سازي پیشرفتهتحلیل و طراحی سیستم ها 3تخصصیساختمان هاي دادهپایگاه داده ها

3اصلیسیستم هاي عاملشبکه هاي کامپیوتري3اصلیمعماري کامپیوترریزپردازنده و زبان اسمبلی
3تمرکز تخصصیطراحی الگوریتم هامبانی بازیابی اطالعات و جستجوي وب*3اختیاريبرنامه سازي پیشرفتهطراحی شی گراي سیستم ها **

2عمومینداردانقالب اسالمی ایران2عمومینداردتاریخ تحلیلی صدر اسالم
1اصلیهم نیاز با سیستم هاي عاملآز مایشگاه سیستم هاي عامل1اصلیمدار منطقی و(هم نیاز با معماري)آزمایشگاه مدارهاي منطقی و معماري کامپیوتر

1اصلیریزپردازنده و زبان اسمبلیآزمایشگاه ریزپردازنده
17219جمع17118جمع

عملینظريعملینظري
3اصلیساختمان هاي دادههوش مصنوعی و سیستم هاي خبره3تخصصیتحلیل و طراحی سیستم هامهندسی نرم افزار
3تمرکز تخصصیتحلیل و طراحی سیستم هاسیستم هاي اطالعات مدیریت*3تخصصیشبکه هاي کامپیوتري و هم نیاز با پایگاه داده هامهندسی اینترنت

3تمرکز تخصصیاصول طراحی پایگاه داده، ساختمان داده هامبانی داده کاوي *3تخصصیگذراندن 100 واحدپروژه نرم افزار
3تمرکز تخصصیاصول طراحی پایگاه دادهپیاده سازي سیستم پایگاه داده *3اختیاري-مباحث ویژه 1  **

1اختیاريهم نیاز تحلیل و طراحی سیستم هاآزمایشگاه  مهندسی نرم افزار**3اصلیمعماري کامپیوترطراحی کامپیوتري سیستم هاي دیجیتال
1اصلیهم نیاز با شبکه هاي کامپیوتريآزمایشگاه  شبکه هاي کامپیوتري

1تخصصیگذراندن ۸0 واحدکارآموزي
1اختیاريهم نیاز درس سیگنال ها و سیستم هاکارگاه برنامه نویسی متلب **
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22عمومی12  واحد* درسهاي تمرکز تخصصی
20پایه19 واحدتخصصی نرم افزار

59اصلی31 واحدجمع تخصصی
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