
(دروس اجباری* )دروس تمرکز دروس اصلیدروس عمومی

(هم نیاز)پیش نیاز واحدتمرکز طراحی دیجیتال(هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درس(هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درس

مدارهاي الکتریکي3*الکترونیک دیجیتال 4۱مباني کامپیوتر و برنامه سازي121معارف اسالمي 1

مدارهاي الکتریکي3مدارهاي الکترونیکي۲مباني کامپیوتر و برنامه سازي3برنامه سازي پیشرفته222معارف اسالمي 2

معماري کامپیوتر3نرم افزار-هم طراحي سخت افزار۳مباني کامپیوتر و برنامه سازي3ریاضیات  گسسته23اخالق و تربیت اسالمي3

سیستم هاي نهفته و بي درنگ3مدار واسط۴(ریاضیات گسسته)+برنامه سازي پیشرفته3ساختمان داده ها و الگوریتم ها24انقالب اسالمي و ریشه هاي آن4

سیگنال ها و سیستم ها3سیستم هاي کنترل خطي۵زبان انگلیسي2زبان تخصصي25تاریخ اسالم5

الکترونیک دیجیتال3(VLSI)مدارهاي مجتمع خیلي فشرده ۶(معادالت دیفرانسیل)+۲فیزیک 3مدارهاي الکتریکي26متون اسالمي6

سیگنال ها و سیستم ها/ معماري کامپیوتر 3انتقال داده ها/ برنامه نویسي موازي 7زبان تخصصي2روش پژوهش و ارائه37فارسي7

الکترونیک دیجیتال1*آز الکترونیک دیجیتال 8مباني کامپیوتر و برنامه سازي3مدارهاي منطقي38زبان انگلیسي8

16( آز1 درس و 5)جمع واحد مدارهاي منطقي1آز مدارهاي منطقي119تربیت بدني 9

معادالت دیفرانسیل+۲ریاضي 3ریاضي مهندسي2110تربیت بدني 10

(هم نیاز)پیش نیاز واحدتمرکز سیستم و شبکهمدارهاي منطقي3معماري کامپیوتر212جمعیت و تنظیم خانواده11

مدارهاي الکتریکي3الکترونیک دیجیتال۱آز مدار منطقي+ معماري کامپیوتر1آز معماري کامپیوتر۰13کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي۱۲

انتقال داده ها3مباني شبکه  هاي بیسیم ۲(آز سیستم عامل)+ساختمان داده ها+معماري کامپیوتر3سیستم عامل2214جمع واحد

سیگنال ها و سیستم ها3انتقال داده ها۳ساختمان داده ها و الگوریتم ها3طراحي کامپایلر و زبان هاي برنامه نویسي15

آمار و احتمال مهندسي3مباني سامانه هاي چندرسانه اي۴آمار و احتمال مهندسي+ساختمان داده ها3طراحي الگوریتم16دروس پایه

سیگنال ها و سیستم ها3سیستم هاي کنترل خطي۵معماري کامپیوتر3طراحي کامپیوتري سیستمهاي دیجیتال17(هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درس

سیستم عامل3مباني رایانش توزیع شده ۶(سیستم عامل)1آز سیستم عامل1318ریاضي 1

سیستم عامل۳فیزیکي و اینترنت اشیاء-سامانه هاي سایبر7(سیستم عامل)3شبکه هاي کامپیوتري119ریاضي 23ریاضي 2

)3معادالت دیفرانسیل3 ۲ریاضي  الکترونیک دیجیتال/ سامانه هاي چندرسانه اي/ کنترل خطي1*الکترونیک دیجیتال /مالتي مدیا/آز کنترل خطي8ریاضي مهندسي3سیگنالها و سیستم ها20(

۱۶( آز1 درس و 5)جمع واحد ساختمان داده ها و الگوریتم ها3نظریه زبان ها و ماشینها۲21ریاضي 3آمار و احتماالت مهندسي4

شبکه هاي کامپیوتري1آز شبکه هاي کامپیوتري1322فیزیک 5

(هم نیاز)پیش نیاز واحدتمرکز سیستم های نرم افزاریبرنامه سازي پیشرفته3هوش مصنوعي123فیزیک 23فیزیک 6

 واحد درسي75گذراندن 3*تحلیل و طراحي سیستم ها ۱شبکه هاي کامپیوتري3مباني رایانش امن24مدارهاي الکتریکي1آز مدار و اندازه گیري7

تحلیل و طراحي سیستم ها3مهندسي نرم افزار۲ واحد درسي80گذراندن ۳مدیریت و کنترل پروژه فناوري اطالعات۲۵مباني کامپیوتر و برنامه سازي1کارگاه کامپیوتر8

تحلیل و طراحي سیستم ها3طراحي پیشرفته نرم افزار۳سیستم عامل3سیستم هاي نهفته و بي درنگ20۲۶جمع واحد

(شبکه هاي کامپیوتري)+  برنامه سازي پیشرفته3مهندسي اینترنت۳۴پروژه کارشناسي27

تحلیل و طراحي سیستم ها3آزمون نرم افزار۰۵کارآموزي۲۸دروس اختیاری

سیستم عامل3رایانش توزیع شده69۶جمع واحد(هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درس

(سیستم عامل)۳*اصول طراحي پایگاه داده ها ۲7اخالق فناوري اطالعات

پایگاه داده ها1آزمایشگاه پایگاه داده 8(هم نیاز)پیش نیاز واحدتمرکز فناوری اطالعات۳اصول مدیریت و برنامه ریزي راهبردي

16( آز1 درس و 5)جمع واحد  واحد درسي75گذراندن 3تحلیل و طراحي سیستم ها۱۱آز ریزپردازنده

---3*مباني فناوري اطالعات ۲۲مباني امنیت شبکه هاي کامپیوتري

مجموع واحدها---3اقتصاد مهندسي3۳روشهاي رسمي در مهندسي نرم افزار

واحدنوع درسمباني فناوري اطالعات3مباني تجارت الکترونیکي3۴سیستمهاي هوشمند

22عمومي(سیستم عامل)3*اصول طراحي پایگاه داده ها 3۵سیستمهاي چندعاملي

20پایهپایگاه داده ها3مدیریت اطالعات پزشکي3۶تعامل انسان و کامپیوتر

69اصليمباني فناوري اطالعات۳مباني یادگیري الکترونیکي37گرافیک کامپیوتري

۱۶تمرکزپایگاه داده ها1*آز پایگاه داده ها 38نمونه سازي سریع سیستم هاي کامپیوتري

13اختیاري16( آز1 درس و 5)جمع واحد 2مباني کارآفریني

140جمع3تحقیق در عملیات

3نظریه گراف

3جبر خطي

تمام درس هاي سایر تمرکزها

3یک درس از سایر رشته ها

۳یک درس از کارشناسي ارشد دانشکده

۱۳جمع واحد

 و بعد از آن به همراه پیشنیاز96دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر برای ورودی های 


