
فناوری اطالعات-مهندسی کامپیوتر  کارشناسی برنامه درسی    

 

 واحد( 81ترم اول )کامپیوتر فناوری اطالعات  

 هم نیاز پیشنیاز نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- --- پایه 3 8ریاضی عمومی

 مبانی کامپیوتر و برنامه

 سازی

 --- --- اصلی 3

 --- --- عمومی 1 8تربیت بدنی

 --- --- عمومی 3 انگلیسیزبان 

 --- --- عمومی 3 زبان فارسی

 --- --- پایه 3 8فیزیک 

 --- --- عمومی 2 8اندیشه اسالمی

 

 واحد( 81ترم دوم )کامپیوتر فناوری اطالعات

 هم نیاز پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- 1ریاضی عمومی پایه 3 2ریاضی عمومی

مبانی کامپیوتر و برنامه  اصلی 3 سازی پیشرفتهبرنامه

 سازی

--- 

مبانی و1ریاضی عمومی --- اصلی 3 ریاضیات گسسته

 سازیکامپیوتر و برنامه

 --- 1ریاضی عمومی پایه 3 2فیزیک

مبانی کامپیوتر و برنامه  پایه 1 کارگاه کامپیوتر

 سازی

 

 --- --- عمومی 2 2اندیشه اسالمی

 --- --- عمومی 2 ایرانانقالب اسالمی 

 --- --- عمومی 1 2تربیت بدنی

 

 واحد( 81ترم سوم )کامپیوتر فناوری اطالعات

 هم نیاز پیشنیاز   نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- 1ریاضی عمومی پایه 3 معادالت دیفرانسیل

 --- 2فیزیک پایه 1 2فیزیک مایشگاهآز

ریاضیات گسسته، برنامه  اصلی 3 های دادهساختمان 

 سازی پیشرفته

--- 

 --- 2ریاضی عمومی پایه 3 مهندسی لآمار و احتما

 --- انگلیسیزبان  اصلی 2 زبان تخصصی

 ریاضیات گسسته --- اصلی 3 مدارهای منطقی

 --- --- تخصصی 3 اصول فناوری اطالعات



فناوری اطالعات-مهندسی کامپیوتر  کارشناسی برنامه درسی    

 

 

 واحد( 81ترم چهارم ) کامپیوتر فناوری اطالعات 

 هم نیاز پیشنیاز   نوع درس تعداد واحد درس عنوان

 --- های دادهساختمان اصلی 3 هاطراحی الگوریتم

معادالت و  2ریاضی عمومی اصلی 3 ریاضیات مهندسی

 دیفرانسیل

--- 

 --- معادالت دیفرانسیل اصلی 3 مدارهای الکتریکی

 --- مدارهای منطقی اصلی 3 معماری کامپیوتر

 مدارهایآزمایشگاه 

 منطقی و معماری

 کامپیوتر

 معماری کامپیوتر مدارهای منطقی اصلی 1

تحلیل و طراحی 

 هاسیستم

 --- سازی پیشرفتهبرنامه تخصصی 3

 --- --- عمومی 2 آیین زندگی

 

 واحد( 81ترم پنجم )کامپیوتر فناوری اطالعات 

 هم نیاز پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

کامپیوتری   یطراح

 های دیجیتالسیستم

 --- معماری کامپیوتر اصلی 3

و زبان  ریزپردازنده

 اسمبلی

 --- معماری کامپیوتر اصلی 3

 --- تحلیل و طراحی سیستمها تخصصی 3 ها پایگاه داده

 --- های دادهساختمان اصلی 3 هاها و ماشیننظریه زبان

آزمایشگاه مهندسی نرم 

 افزار

درس تحلیل و طراحی  --- اختیاری 1

 هاسیستم

 --- زبان تخصصی اصلی 2 روش پژوهش و ارائه

 --- --- عمومی 2 صدر اسالم  یتاریخ تحلیل

 

 

 

 

 



فناوری اطالعات-مهندسی کامپیوتر  کارشناسی برنامه درسی    

 

 واحد( 81ترم ششم )کامپیوتر فناوری اطالعات 

 هم نیاز پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- ریاضیات مهندسی اصلی 3 سیگنالها و سیستمها

 --- و زبان اسمبلی ریزپردازنده اصلی 1 ریزپردازندهمایشگاه آز

معماری  و های دادهساختمان اصلی 3 های عاملسیستم

 کامپیوتر

--- 

 ها پایگاه داده --- اختیاری 1 پایگاه داده مایشگاهآز

 --- ساختمان های داده اصلی 3 اصول طراحی کامپایلر

ریزی اصول مدیریت و برنامه

 فناوری اطالعاتراهبردی 

 --- --- تخصصی 3

هوش مصنوعی و 

 های خبرهسیستم

 --- های دادهساختمان اصلی 3

 --- --- عمومی 2 تفسیر موضوعی قرآن 

 

 واحد(  81ترم هفتم )کامپیوتر فناوری اطالعات 

 هم نیاز پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- واحد 111بعد از  تخصصی 3 فناوری اطالعات پروژه

 --- واحد 01بعد از  تخصصی 1 کارآموزی

 های سیستم مایشگاهآز

 عامل

 سیستمهای عامل --- اصلی 1

 --- سیستمهای عامل اصلی 3 های کامپیوتریشبکه

 --- --- تخصصی 3 اقتصاد مهندسی

های مدیریت پروژه

 فناوری اطالعات

 --- --- تخصصی 3

 --- --- اختیاری 3 درس اختیاری

 

 واحد( 81ترم هشتم )کامپیوتر فناوری اطالعات 

 هم نیاز پیشنیاز   نوع درس تعداد واحد عنوان درس

های  شبکه مایشگاهآز

 کامپیوتری

 های کامپیوتریشبکه --- اصلی 1

های اقتصاد مهندسی، شبکه تخصصی 3 تجارت الکترونیکی

 کامپیوتری

--- 

سازی کاربردهای یکپارچه

 سازمانی

تحلیل و طراحی سیستمها،  تخصصی 3

 های کامپیوتریشبکه

--- 

 --- های کامپیوتریشبکه تخصصی 3 مبانی رایانش امن

 --- --- عمومی 2 دانش خانواده و جمعیت

 --- --- اختیاری 3 درس اختیاری



فناوری اطالعات-مهندسی کامپیوتر  کارشناسی برنامه درسی    

 

 

 )کامپیوتر فناوری اطالعات( دروس اختیاری

 نیازهم  پیشنیاز   نوع درس تعداد واحد عنوان درس

درسهای جدید و روزآمد با  اختیاری 3 8مباحث ویژه

مجوز دانشکده در این قالب 

 می تواند عرضه شود.

--- 

درسهای جدید و روزآمد با  اختیاری 3 2مباحث ویژه

مجوز دانشکده در این قالب 

 می تواند عرضه شود.

--- 

 ها تحلیل و طراحی سیستم --- اختیاری 1 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

آزمایشگاه اصول طراحی 

 کامپایلر

 اصول طراحی کامپایلر --- اختیاری 1

 هاپایگاه داده --- اختیاری 1 آزمایشگاه پایگاه داده

 --- تحلیل و طراحی سیستم ها اختیاری 3 تعامل انسان و کامپیوتر

 --- تحلیل و طراحی سیستم ها اختیاری 3 آزمون نرم افزار

روش های رسمی در 

 مهندسی 

 --- تحلیل و طراحی سیستم ها اختیاری 3

 --- برنامه سازی پیشرفته اختیاری 3 طراحی شی گرای سیستم ها

 

 واحد الزامی است. 1 های مختلف گذراندنواحد دروس اختیاری ارائه شده در ترم 28دانشجویان گرامی از 


