
  مهندسی کامپیوتر کارشناسی برنامه درسی 

 

 واحد( 91کامپیوتر مهندسی ترم اول )

 هم نیاز پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- --- پایه 3 9ریاضی عمومی

 مبانی کامپیوتر و برنامه

 سازی

 --- --- تخصصی   4

 ---   --- عمومی 1 9تربیت بدنی

 --- --- عمومی 3 انگلیسیزبان 

 --- --- عمومی 3 فارسی زبان

 --- --- پایه 3 9فیزیک 

 --- --- عمومی 2 9اندیشه اسالمی

 

 واحد( 91کامپیوتر مهندسی ترم دوم )

 نیازهم پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- 1ریاضی عمومی پایه 3 2ریاضی عمومی

 مبانی کامپیوتر و برنامه تخصصی 3 سازی پیشرفتهبرنامه

 سازی

--- 

مبانی  +1ریاضی عمومی تخصصی 3 ریاضیات گسسته

 سازی کامپیوتر و برنامه

--- 

 --- --- پایه 1 کارگاه کامپیوتر

 --- 1فیزیک پایه 3 2فیزیک

 --- --- عمومی 2 2اندیشه اسالمی

 --- --- عمومی 2 ایران انقالب اسالمی

 

 

 واحد(91کامپیوتر مهندسی ترم سوم )

 نیازهم پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 2ریاضی عمومی --- پایه 3 معادالت دیفرانسیل

و داده ها ساختمان 

 هاالگوریتم

 ریاضیات گسسته سازی پیشرفته برنامه تخصصی 3

 --- 2ریاضی عمومی پایه 3 احتماالت مهندسیآمار و 

 --- انگلیسیزبان  تخصصی 2 زبان تخصصی

 مبانی کامپیوتر و برنامه تخصصی 3 مدارهای منطقی

 سازی

--- 

 --- --- اختیاری 3  مبانی فناوری اطالعات

 --- --- عمومی 1 2تربیت بدنی

 



  مهندسی کامپیوتر کارشناسی برنامه درسی 

 

 واحد( 91کامپیوتر مهندسی ترم چهارم ) 

 هم نیاز پیشنیاز   نوع درس تعداد واحد عنوان درس

و الگوریتم ها  دادهساختمان تخصصی 3 مطراحی الگوریت

 آمار و احتماالت مهندسی+ها

--- 

معادالت +2ریاضی عمومی تخصصی 3 مهندسیریاضیات 

 دیفرانسیل

--- 

 معادالت دیفرانسیل 2فیزیک تخصصی 3 مدارهای الکتریکی

 --- مدارهای منطقی تخصصی 3 معماری کامپیوتر

مدارهای  مایشگاهآز

 منطقی

 --- مدارهای منطقی تخصصی 1

 --- و الگوریتم ها  هاساختمان داده تخصصی 3 ها ها و ماشین نظریه زبان

 --- --- عمومی 2 آیین زندگی

 

 

 واحد( 91کامپیوتر  مهندسی ترم پنجم )

 هم نیاز پیشنیاز   نوع درس تعداد واحد عنوان درس

طراحی کامپیوتری 

 سیستم های دیجیتال

 --- معماری کامپیوتر تخصصی 3

 --- برنامه سازی پیشرفته تخصصی 3 هوش مصنوعی

و  ها داده ساختمان تخصصی 3 سیستم های عامل

معماری الگوریتم ها+ 

 کامپیوتر

آزمایشگاه سیستم های 

 عامل

آزمایشگاه مدار  و اندازه 

 گیری

 ---  مدارهای الکتریکی تخصصی 1

تحلیل و طراحی سیستم 

 ها

 سیستم های عامل --- اختیاری 3

سیستم های  مایشگاهآز

 عامل

 سیستم های عامل --- تخصصی 1

 --- زبان تخصصی تخصصی 2 پژوهش و ارائهروش 

تاریخ تحلیلی صدر 

 اسالم 

 --- --- عمومی 2

 

 

 

 

 



  مهندسی کامپیوتر کارشناسی برنامه درسی 

 

 واحد( 91کامپیوتر  مهندسی ترم ششم )

 هم نیاز پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

معماری کامپیوتر+ آزمایشگاه  تخصصی 1 آزمایشگاه معماری کامپیوتر

 مدارهای منطقی

--- 

کنترل پروژه های مدیریت و 

 اطالعات فناوری

 --- واحد 08گذراندن  تخصصی 3

 سیستم های عامل --- اختیاری 3 ها پایگاه داده اصول طراحی 

 های چندرسانهمبانی سامانه

 ای

 --- مهندسی تآمار و احتماال اختیاری 3

 --- هاتحلیل و طراحی سیستم اختیاری 3 افزارمهندسی نرم

 --- برنامه سازی پیشرفته اختیاری 3 گرافیک کامپیوتری

 --- --- عمومی 2 تفسیر موضوعی قرآن 

 

 واحد(  91کامپیوتر مهندسی ترم هفتم )

 هم نیاز پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- واحد 188بعد از گذراندن  پروژه 3 پروژه

 --- واحد 08بعد از گذراندن  کارآموزی 8 کارآموزی

 --- ریاضیات مهندسی تخصصی 3 ها و سیستم ها سیگنال

 --- های عاملسیستم تخصصی 3 های کامپیوتریشبکه

های  کامپایلر و زبانطراحی 

 برنامه نویسی

ساختمان داده ها و الگوریتم  تخصصی 3

 ها

--- 

های نهفته و بی  سیستم

 درنگ

 --- سیستم های عامل تخصصی 3

 --- پایگاه داده هااصول طراحی  اختیاری 1 آزمایشگاه پایگاه داده ها

 

 واحد( 91افزار ترم هشتم )کامپیوتر نرم

 هم نیاز پیشنیاز   نوع درس تعداد واحد عنوان درس

های  شبکه مایشگاهآز

 کامپیوتری

 --- شبکه های کامپیوتری تخصصی 1

 های کامپیوتریشبکه برنامه سازی پیشرفته اختیاری 3 مهندسی اینترنت

 --- هاتحلیل و طراحی سیستم اختیاری 3 افزارآزمون نرم

 --- شبکه های کامپیوتری تخصصی 3 مبانی رایانش امن

مبانی امنیت شبکه های 

 کامپیوتری

 --- شبکه های کامپیوتری اختیاری 3

مبانی سامانه های چند رسانه  اختیاری 1 آزمایشگاه مالتی مدیا

 ای

--- 

 --- --- عمومی 2 دانش خانواده و جمعیت

 


