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    ::عنوان رشتهعنوان رشته
  مهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر
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 و مابعد 95ورودیهای  درسی برنامه

 
 

 

 

 
 

 

 



   

 

 چگونگی توزیع واحد در دوره

 تعداد واحد نوع دروس

 

 توضیحات تکمیلی

 واحد است.  24برابر با  95تعداد واحد دروس عمومی دانشجویان ورودی  22 عمومی

است  عمومی است که واحدایران اسالم و  گ و تمدنکه دو واحد آن فرهن

 لحاظ می گردد.اختیاری  ءکه جز

  20 پایه

  65 اصلی

  15 تخصصی

با واحد است. 18برابر با  95تعداد واحد دروس اختیاری دانشجویان ورودی  20 اختیاری

 واحد می شود. 20احتساب فرهنگ و تمدن 

  142 کل واحدهاجمع 

 

  ،مازاد بر تعداد واحد و بدون اخذ شهریه به صورت  ،واحد 4می توانند به اندازه  و مابعد 96ورودی دانشجویان: 1تبصره

 از جدول دروس آزاد درس بردارند.

به مابعد الزامی در اخذ درس فرهنگ و  96ورودی  لیالزامی است و 95اخذ درس فرهنگ و تمدن برای ورودی :  2تبصره

. همچنین درس ارزشهای دفاع مقدس برای واحد مازاد محسوب می گردد ،تمدن اسالم و ایران ندارند و در صورت اخذ

 حد مازاد محسوب می گردد.به مابعد وا 95ورودی 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 



   

 

 جدول دروس پایه

 

 همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس ردیف

   3 1ریاضی 1

  1ریاضی 3 2ریاضی 2

 2ریاضی  3 معادالت دیفرانسیل 3

   3 1فیزیک 4

   3 2فیزیک 5

 2فیزیک  1 2آزمایشگاه فیزیک 6

  2ریاضی 3 آمار و احتمال مهندسی 7

  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1 کارگاه کامپیوتر 8

 واحد20:    مجموع
 

 

 

 جدول دروس اصلی

 

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

 همنیاز پیشنیاز

   3 برنامه سازیو مبانی کامپیوتر  1

  معادالت دیفرانسیل 3 مدارهای الکتریکی 2

 1ریاضی عمومی  3 ریاضیات گسسته 3

 برنامه سازی مبانی کامپیوتر و

مبانی کامپیوتر و برنامه  3 برنامه سازی پیشرفته 4

 سازی

 

 ریاضیات گسسته 3 ساختمانهای داده 5

 برنامه سازی پیشرفته

 

  ریاضیات گسسته 3 ارهای منطقیمد 6

  ساختمانهای داده 3 نظریه زبانها و ماشینها 7

  زبان خارجه 2 زبان تخصصی 8

  تخصصی انزب 2 روش پژوهش و ارائه 9

 معادالت دیفرانسیل 3 ریاضی مهندسی 10

 2ریاضی

 

  مدارهای منطقی 3 معماری کامپیوتر 11

 ساختمانهای داده 3 سیستمهای عامل 12

 عماری کامپیوترم

 

  ساختمانهای داده 3 طراحی الگوریتمها 13



   

  معماری کامپیوتر 3 طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال 14

  ریاضی مهندسی 3 سیستمها سیگنال ها و 15

  معماری کامپیوتر 3 ریزپردازنده و زبان اسمبلی 16

  سیستمهای عامل 3 شبکه های کامپیوتری 17

  ساختمانهای داده 3 عی و سیستمهای خبرههوش مصنو 18

  ساختمانهای داده 3 اصول طراحی کامپایلر 19

  شبکه های کامپیوتری 3 امنیت شبکه های کامپیوتری 20

 سیستمهای عامل  1 گاه سیستمهای عامل ایشآزم 21

 معماری کامپیوتر آزمدارمنطقی 1 کامپیوتر معماریآزمایشگاه  22

ریزپردازنده و زبان  1 آزمایشگاه ریزپردازنده 23

 اسمبلی

 

 شبکه های کامپیوتری  1 آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 24

 80گذراندن حداقل  0 کارآموزی 25

 واحد

 

 100گذراندن حداقل  3 ناسیکارش پروژه 26

 واحد

 

 واحد 65مجموع : 
 

 

 

 

 

 جدول دروس تخصصی

 

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

 همنیاز پیشنیاز

 -سیستمهای عامل 3 یستمهای نهفته بی درنگس 1

 ریزپردازنده و زبان اسمبلی

 

  مدارهای الکتریکی 3 الکترونیک دیجیتال 2

 -ار و احتمال مهندسیمآ 3 انتقال داده ها 3

 هاا و سیستمسیگنال ه

 

  برنامه سازی پیشرفته 3 تحلیل و طراحی سیستمها 4

  ستمهاتحلیل و طراحی سی 3 مهندسی نرم افزار 5

  ساختمانهای داده 3 پایگاه داده 6

 ( الزامی می باشد.به انتخاب دانشجو)درس فوق  6درس از  5اخذ 

 واحد 15مجموع: 

 

 



   

 

 

 اریوس اختیجدول در

 

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

 همنیاز پیشنیاز

 1مباحث ویژه  

 

ی صورت آزمایش دروس تازه به 3

با مجوز دانشکده در این قالب 

 ه شودمی تواند عرض

 

ی صورت آزمایش دروس تازه به 3 2مباحث ویزه  

با مجوز دانشکده در این قالب 

 ه شودمی تواند عرض

 

ی دوره کارشناسیک درس از  

 دانشکده های دیگر

3   

رشته  یک درس از کارشناسی ارشد 

 مهندسی کامپیوتر

3   

 -آمار و احتمال مهندسی 3 شبیه سازی کامپیوتری 1

 برنامه سازی پیشرفته

 

 

 پیچیده نمونه سازی سیستمهای 2

 نرم افزاری-سخت افزاری

ای سیستمه -معماری کامپیوتر 3

 عامل

 

  سیستمهای عامل 3 مقدمه ای بر مدلهای همروندی 3

  تحلیل و طراحی سیستمها 3 فرایند و مدیریت توسعه نرم افزار 4

ه نظری -مبانی هوش محاسباتی 3 حیات مصنوعی 5

 زبانها و ماشینها

 

   3 مقدمه ای بر علم اعصاب 6

 -آمار و احتمال مهندسی 3 سیستمهای چند رسانه ای 7

 یستمهایگنال ها و سس

 

  پایگاه داده 3 فشرده سازی اطالعات 8

  گرافیک کامپیوتری 3 واقعیت مجازی 9

  مدارهای منطقی 3 مدارهای منطقی پیشرفته 10

  ریزپردازنده و زبان اسمبلی 3 ریزپردازنده پیشرفته 11

   3 آداب مهندسی 12

  ریاضیات گسسته 3 مبانی منطق در کامپیوتر 13

 -آمار و احتمال مهندسی 3 ماتیک زیستیمبانی انفور 14

 طراحی الگوریتمها

 

  شبکه های کامپیوتری 3 یادگیری الکترونیکی 15



   

طراحی کامپیوتری سیستمهای  3 افزارنرم -هم طراحی سخت افزار 16

 دیجیتال

 

  الکترونیک دیجیتال 3 طراحی سیستمهای مجتمع پرتراکم 17

برنامه  -معماری کامپیوتر 3 ه های شی گرامعماری شتاب دهند 18

 سازی پیشرفته

 

  ریزپردازنده و زبان اسمبلی 3 طراحی مدارهای واسط 19

  داده ها انتقال 3 مبانی شبکه های بیسیم 20

  برنامه سازی پیشرفته 3 مبانی هوش محاسباتی 21

مبانی  -سیگنال ها و سیستمها 3 مبانی بینایی کامپیوتر 22

 محاسباتی هوش

 

آمار و  -سیگنال ها و سیستمها 3 نی پردازش زبان و گفتارمبا 23

 احتمال مهندسی

 

  سیگنال ها و سیستمها 3 اصول رباتیکز 24

  تحلیل و طراحی سیستمها 3 ن و کامپیوترتعامل انسا 25

  تحلیل و طراحی سیستمها 3 آزمون نرم افزار 26

  سیستمها تحلیل و طراحی 3 ارروشهای رسمی در مهندسی نرم افز 27

  برنامه سازی پیشرفته 3 طراحی شی گرای سیستمها 28

  شبکه های کامپیوتری  مهندسی اینترنت 29

  ریاضیات گسسته 3 ی گرافنظریه و الگوریتم ها 30

  نظریه زبانها و ماشینها 3 نظریه محاسبات 31

  طراحی الگوریتمها 3 مبانی نظریه بازیها 32

  طراحی الگوریتمها 3  الگوریتمهای پیشرفته 33

  طراحی الگوریتمها 3 مقدمه ای بر مسابقات برنامه نویسی 35

مبانی  -ت گسستهریاضیا 3 منطق در علوم و مهندسی کامپیوتر 36

 کامپیوتر و برنامه سازی

 

 -آمار و احتمال مهندسی 3 سیستمهای چند رسانه ای 37

 سیگنال ها و سیستمها

 

  فتهبرنامه سازی پیشر 3 تریطراحی بازیهای کامپیو 38

  برنامه سازی پیشرفته 3 گرافیک کامپیوتری 39

  گرافیک کامپیوتری 3 مبانی پویانمایی کامپیوتری 40

  پایگاه داده 3 پیاده سازی سیستم پایگاه داده 41

 مبانی داده کاوی 42

 

  ساختمان داده-پایگاه داده 3

مبانی بازیابی اطالعات و جستجوی  43

 وب

  طراحی الگوریتمها 3

  تحلیل و طراحی سیستمها 3 سیستمهای اطالعات مدیریت  44

 مبانی رایانش امن  3 مدیریت امنیت اطالعات 45



   

  شبکه های کامپیوتری 1 پروژه های صنعتی کامپیوترکارگاه  46

   2 * (و تئوری )عملیکارآفرینی 47

  مدار منطقی  آزمدارهای منطقی 48

تحلیل و طراحی   1 مهندسی نرم افزاره آزمایشگا 49

 سیستمها

 حی کامپایلراصول طرا  1 آزمایشگاه اصول طراحی کامپایلر 50

 پایگاه داده  1 دادهآزمایشگاه پایگاه  51

 مدارهای الکتریکی  1 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 52

  طراحی مدارهای واسط 1 آزمایشگاه مدارهای واسط 53

 اصول رباتیکز  1 اصول رباتیکزآزمایشگاه  54

 گرافیک کامپیوتری  1 آزمایشگاه گرافیک کامپیوتری 55

ازیهای طراحی ب  1 شگاه بازیهای کامپیوتریآزمای 56

 کامپیوتری

 واقعیت مجازی  1 آزمایشگاه واقعیت مجازی 57

 امنیت شبکه  1 آزمایشگاه امنیت شبکه 58

 گنالها و سیستمهاسی  1 کارگاه برنامه نویسی مت لب 59

  سیستمهای کنترل خطی 1 آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی 60

  سیستمهای کنترل خطی 1 ای کنترل خطیآزمایشگاه سیستمه 61

 واحد 20مجموع : 
 

و یک واحد  واحدی است که یک واحد آن عمیل و یک واحد آن تئوری منظور یم گردد.  2س کارآفرینی یک در   درس*
 جای یک واحد آزمایشگاه منظور گردد. عمیل میتواند به 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


