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  . مشخصات کلی۱

 دوره کهادضرورت تعریف هدف و . ۲

در  افزاریهای نرممؤلفهو نیاز به استفاده از  ،های علوم و فناوریحوزهکاربرد فناوری اطالعات در انواع با توجه به گسترش 
لذا  با مبانی و فنون مهندسی کامپیوتر رو به تزاید است. مختلف  هایالتحصیالن رشتهلزوم آشنایی فارغ ،محصوالت فناورانه

افزاری های نرمسازی و ایجاد مؤلفهدر برنامه های الزمهمندیتوان از های علوم و فناوریآموخته در حوزهدانشمندی یک بهره
بنیان شده است. به عالوه، برخورداری توامان از به بازار کار، توسعه فناوری و نوآوری دانش دبه یک نیاز جدی برای  ورو

فراهم  موختگانآدانشهای همگرا و نوپدید را برای امکان فعالیت در حوزه های دیگرو رشته های مهندسی کامپیوترتوانمندی
 کند. می

، طرح های مهندسی کامپیوترر راستای تشویق دانشجویان مقطع کارشناسی به فراگیری اصول و مهارتدبا توجه به نکات فوق، 
موفق  واحد اضافه ۱۹با گذراندن . بر این اساس، دانشجویان واجد شرایط شودرائه میکهاد در رشته مهندسی کامپیوتر اگواهی 

است. دروس الزامی به منظور این واحدها شامل چهار درس الزامی  و دو درس اختیاری  شوند.می گواهی مذکوربه دریافت 
های )متناظر با گرایشاند و دروس اختیاری در قالب دو بسته های پایه مهندسی کامپیوتر تعریف شدهتأمین دانش نظری و مهارت

 اخذ خواهند شد.افزار( افزار و سختنرم
ها در دوره کهاد در رشته مهندسی کامپیوتر )مشروط به موافقت نامه، پذیرش دانشجویان از تمامی رشتهطبق آیین هر چند

 شود.های مهندسی و علوم پایه توصیه میدانشکده میزبان( بالمانع است، گذراندن این دوره بیشتر به دانشجویان رشته

 

 ها. فهرست درس۳

 )الزامی/اختیاری/...( نوع درس واحد نام درس شماره درس ردیف

 الزامی ۴ سازیمبانی کامپیوتر و برنامه ۸۱۰۱۳۴۷ ۱

 الزامی ۳ سازی پیشرفتهبرنامه ۸۱۰۱۱۱۹ ۲

 الزامی ۳ ریاضیات گسسته ۸۱۰۱۴۸۰ ۳

 الزامی ۳ هاها و الگوریتمساختمان داده ۸۱۰۱۱۳۹ ۴

 اختیاری ۳ های عاملسیستم ۸۱۰۱۴۴۳ ۵

 اختیاری ۳ معماری کامپیوتر ۸۱۰۱۴۲۳ ۶

 اختیاری ۳ هاپایگاه داده ۸۱۰۱۴۵۹ ۷

 اختیاری ۳ هوش مصنوعی ۸۱۰۱۳۹۷ ۸

 نامه اجرایی()در چارچوب آیینگواهی دوره کهاد  های دریافتنیازمندی. ۴

 واحد( ۱۹و دو درس اختیاری )جمعاً  های الزامیدرستمام  گذراندن

 دانشجویان این درس برای ، رشته مهندسی برقدر برنامه « سازیمبانی کامپیوتر و برنامه»درس ل وجود به دلی
 رشته مذکور قابل تطبیق است.
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