
 

 

 دانشکده فنی و مهندسی

 به بعد(  98های )ورودی مقطع کارشناسی  -بندی دروس رشته مهندسی کامپیوتر )نرم افزار(برنامه ترم 

 

 دروس عمومی که در طول چهار سال باید گذرانده شود شامل:

،  110-99-99، آئین زندگی )اخالق کاربردی(  105-99- 99(  2، اندیشه اسالمی )100-99-99(  1اندیشه اسالمی )

- 135، تفسیر موضوعی نهج البالغه  99-99-130، تاریخ تحلیلی صدر اسالم  99-99-125انقالب اسالمی ایران  

- 99-175، برادران  99-99-165( )خواهران  1، تربیت بدنی )99-99-145واحد(    3، فارسی عمومی )99-99

،  99- 99-185  دانش خانواده و جمعیت(،  99- 99-180، برادران  99-99-170( )خواهران  2(، تربیت بدنی )99

 باشد.می 2و زبان انگلیسی  1زبان انگلیسی 

 لذا تا حد امکان و جز در موارد بسیارخاص و استثنایی از تغییر آن خودداری نمایید.شود، نیاز و سنگینی محتوای دروس ارائه می این برنامه به منظور سهولت در انتخاب واحد و براساس رعایت پیش

 نوع نام درس ردیف  نیمسال
تعداد 

 واحد
 نیاز*( نیاز )همپیش

م )
ج

پن
18 

د( 
اح

و
 

 به بعد(  5زبان تخصصی )نیمسال  2 اصلی روش پژوهش و ارائه  30

 1افزار مهندسی نرم 3 تخصصی  2افزار مهندسی نرم 31

اصول طراحی پایگاه  32

 هاداده 

 هاها و الگوریتمداده ساختمان  3 تخصصی 

 هاها و الگوریتمداده  ساختمان  3 تخصصی  اصول طراحی کامپایلر  33

مبانی و کاربردهای هوش   34

 مصنوعی 

  -هاها و الگوریتمداده  ساختمان  3 تخصصی 

 جبرخطی کاربردی* 

 معماری کامپیوتر  1 اصلی  آز معماری کامپیوتر  35

  1 عمومی  1تربیت بدنی  36

  2 عمومی  دانش خانواده و جمعیت  37

م )
ش

ش
19 

د(
اح

و
 

معماری کامپیوتر، آز سیستم  3 اصلی های عامل سیستم  38

 عامل * 

 هاها و ماشین نظریه زبان  3 تخصصی  نویسی های برنامهزبان 39

 هاطراحی الگوریتم  3 تخصصی  مبانی هوش محاسباتی  40

 هاساختمان داده  3 اختیاری  1مباحث ویژه  41

 معادالت دیفرانسیل  3 تخصصی  هاها و سیستم سیگنال  42

 های عامل * سیستم  1 اصلی  های عامل آز سیستم  43

 هاپایگاه داده  1 پایه  کارگاه عمومی  44

تفسیر موضوعی   45

 البالغه نهج 

  2 عمومی 

ترم 

 تابستان
 روش پژوهش و ارائه  1 اصلی  کارآموزی  46

م 
فت

ه
(

18 
د( 

اح
و

 

ریزپردازنده و زبان   47

 اسمبلی 

 معماری کامپیوتر  3 اصلی

معماری    - آمار و احتمال مهندسی 3 اصلی های کامپیوتری شبکه  48

 های عامل*سیستم  -کامپیوتر

 اختیاری  2مباحث ویژه  49

 

 ]هااصول طراحی پایگاه داده  [ 3

 مبانی هوش محاسباتی  3 تخصصی  کاویداده  50

  3 اختیاری  کنترل پروژه  51

 1اندیشه اسالمی  2 عمومی  2اندیشه اسالمی  52

  1 عمومی  2تربیت بدنی  53

م )
شت

ه
16 

د( 
اح

و
 

  -هاها و الگوریتمساختمان داده  3 تخصصی  بازیابی اطالعات  54

 آمار و احتمال مهندسی 

  3 اختیاری  درس اختیاری  55

رس اختیاری )مبانی  د 56

س  یا یک در   رایانش ابری

 (دیگر

  -های کامپیوتریشبکه  3 اختیاری 

 های عامل سیستم 

 روش پژوهش و ارائه  3 اصلی پروژه  57

آز ریزپردازنده و زبان   58

 اسمبلی 

 ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1 اصلی

 های کامپیوتری شبکه  1 اصلی های کامپیوتری آز شبکه  59

  2 عمومی  تاریخ تحلیلی صدر اسالم  60
 

 واحد 20واحد          دروس پایه:  55دروس اصلی:         واحد      30دروس تخصصی: 

 نیاز: * واحد        هم  142واحد        جمعاً:  15واحد               دروس اختیاری:  22دروس عمومی: 

 نوع نام درس ردیف  نیمسال
تعداد 

 واحد
 نیاز*( نیاز )همپیش

ل )
او

15 
د(

اح
و

 

کارگاه مبانی کامپیوتر و   3 اصلی نویسیمبانی کامپیوتر و برنامه  1

 نویسی* برنامه

کارگاه مبانی کامپیوتر و   2

 نویسی برنامه

مبانی کامپیوتر و   1 اصلی

 نویسی* برنامه

  3 پایه  1ریاضی عمومی  3

  3 پایه  1فیزیک  4

  1 عمومی  1زبان انگلیسی  5

  2 عمومی  آیین زندگی  6

  2 عمومی  انقالب اسالمی ایران  7

م )
دو

17 
د( 

اح
و

 

مبانی   -1ریاضی عمومی  3 اصلی ریاضیات گسسته 8

 نویسی کامپیوتر و برنامه

مبانی کامپیوتر و   3 اصلی پیشرفته برنامه نویسی   9

کارگاه برنامه   -نویسی برنامه

 نویسی پیشرفته* 

 برنامه نویسی پیشرفته*  1 اصلی  کارگاه برنامه نویسی پیشرفته 10

 1ریاضی عمومی  3 پایه  2ریاضی عمومی   11

 1ریاضی عمومی  3 پایه  2فیزیک  12

 1انگلیسی زبان  2 عمومی  2زبان انگلیسی  13

  2 عمومی  1اندیشه اسالمی  14

م )
سو

19 
د(

اح
و

 

  -برنامه نویسی پیشرفته 3 اصلی هاها و الگوریتمساختمان داده  15

 ریاضیات گسسته

 ریاضیات گسسته*  3 اصلی مدارهای منطقی  16

معادالت  -2فیزیک  3 اصلی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی  17

 دیفرانسیل* 

 1ریاضی عمومی  3 پایه  معادالت دیفرانسیل  18

 2ریاضی عمومی   3 پایه  آمار و احتمال مهندسی  19

 2فیزیک  1 پایه   2آز فیزیک   20

  3 عمومی  فارسی عمومی  21

م )
ار

چه
19 

د( 
اح

و
 

 مدارهای منطقی  3 اصلی معماری کامپیوتر  22

 پیشرفته نویسی  برنامه 3 اصلی 1افزار مهندسی نرم 23

ها و ساختمان داده  3 اصلی هاها و ماشین نظریه زبان  24

 هاالگوریتم 

 2ریاضی عمومی   3 اصلی جبرخطی کاربردی  25

ها و ساختمان داده  3 تخصصی  هاطراحی الگوریتم  26

ریاضیات  -هاالگوریتم 

 گسسته

آز مدارهای الکتریکی و   27

 الکترونیکی 

الکتریکی و  مدارهای  1 اصلی 

 الکترونیکی 

 مدارهای منطقی  1 اصلی  آز مدارهای منطقی  28

 2زبان انگلیسی  2 اصلی زبان تخصصی   29


