
 برنامه پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر
بسته تخصصی در سرفصل مصوب وزارت علوم تعریف شده است که در  4های تخصصی در قالب های عمومی،پایه و اصلی برای کلیه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر الزامی است. درسگذراندن همه درس

هردانشجو اند.جهت ارائه دروس تخصصی انتخاب شده( 3)جدول "های کامپیوتریشبکه"( و 2)جدول "هوش مصنوعی"(، 1)جدول "افزارطراحی و توسعه نرم"بسته، سه بسته تخصصی  4این مجتمع از این 

اخذ گردند که انتخاب  توانندیم Bو  Aحالت  2از  یکیهفتم و هشتم به  یهادروس ترمواحد اخذ نماید.  12دوم  واحد و از بسته تخصصی 18بایستی دو بسته تخصصی را انتخاب و از بسته تخصصی اول، 

 استاد مشاور است. شنهادیگروه و پ یدرخواست طیها و ارائه دروس آن بسته به شراحالت نیا

 اخذ نمایند. 4های مشخص شده در جدول واحد درس اختیاری خود را از فهرست درس 15بایست دانشجویان می

 55 تعداد دروس اصلی 20 تعداد دروس عمومی

بودن  یاریاخت ای ی: تخصصحاتیتوض

اند، که با عالمت * مشخص شده یدروس

 دارد. یانتخاب یبه بسته تخصص یبستگ

 
 راهنمای نمودار

  

 نام درس  30 تعداد دروس تخصصی  20 تعداد دروس پایه

 نوع درس تعداد واحد  

 پیشنیاز )همنیاز(  140 جمع کل واحد 15 اختیاریتعداد دروس 

         

دروس بسته نخصصی طراحی کل -1جدول

 افزار )پیشنیاز طبق نمودار(و توسعه نرم

دروس بسته تخصصی کل -2جدول 

 هوش مصنوعی)پیشنیاز طبق نمودار(

های دروس بسته تخصصی شبکهکل -3جدول 

 )پیشنیاز طبق نمودار(یکامپیوتر
 با ذکر پیشنیاز یاریچند درس اخت ستیل-4جدول 

 نیاز(نیازو)همدروس پیش تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 نویسی پیشرفتهبرنامه 3 گرافیک کامپیوتری 3 هاها و سیستمسیگنال 3 هاطراحی الگوریتم 3 هاطراحی الگوریتم

 _ 3 مدیریت پروژه فناوری اطالعات 3 نویسی وببرنامه 3 هاها و سیستمسیگنال 3 هااصول طراحی پایگاه داده
 اقتصاد مهندسی 3 تجارت الکترونیکی 3 هادادهانتقال 3 بازیابی اطالعات 3 اصول طراحی کامپایلر

 1افزارمهندسی نرم 3 توسعه کسب و کار نوپا 3 مبانی امنیت اطالعات 3 مبانی هوش محاسباتی 3 2افزار مهندسی نرم

 _ 3 1مباحث ویژه  3 ایهای چندرسانهسیستم 3 اصول علم ربات 3 بازیابی اطالعات
 _ 3 2مباحث ویژه  3 مبانی اینترنت اشیاء 3 کاویداده 3 نویسیهای برنامهزبان

 _ 3 اقتصاد مهندسی 3 مبانی رایانش ابری 3 ای بر بیوانفورماتیکمقدمه 3 افزارآزمون نرم

 3 طراحی واسط کاربر
 مبانی و کاربردهای

 هوش مصنوعی 
3 

 هاینویسی دستگاهبرنامه

 سیار 
3 

های اخذ نشده از کلیه درس

 های تخصصی تا پنج درسبسته
 طبق جدول مربوطه 3



 سوم ترم   ترم دوم   ترم اول

 واحد 17  واحد 17  واحد 17

 معادالت دیفرانسیل   2ریاضی عمومی    1ریاضی عمومی 

 پایه 3  پایه 3  پایه 3

 1ریاضی عمومی   1ریاضی عمومی   -

 1افزار مهندسی نرم   2فیزیک    1فیزیک 

 اصلی 3  پایه 3  پایه 3

  نویسی پیشرفتهبرنامه  1فیزیک   -

 مدارهای منطقی   نویسی پیشرفتهبرنامه   نویسیمبانی کامپیوتر و برنامه

 اصلی 3  اصلی 3  اصلی 3

 )ریاضیات گسسته(  نویسی پیشرفته(و )کارگاه برنامه نویسیمبانی کامپیوتر و برنامه  سازی()کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه

 هاها و الگوریتمدادهساختمان   ریاضیات گسسته   نویسیکارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه

 اصلی 3  اصلی 3  اصلی 1

 ریاضیات گسسته و برنامه نویسی پیشرفته  نویسیو مبانی کامپیوتروبرنامه 1ریاضی عمومی   سازی()مبانی کامپیوتر و برنامه

 زبان تخصصی   کارگاه برنامه نویسی پیشرفته   زبان انگلیسی

 اصلی 2  اصلی 1  عمومی 3

 زبان انگلیسی  پیشرفته( نویسی)برنامه   -

 2آزمایشگاه فیزیک    زبان فارسی   1اندیشه اسالمی 

 پایه 1  عمومی 3  عمومی 2

 2فیزیک   -  -

 2اندیشه اسالمی    2تربیت بدنی    کارگاه عمومی یا کارگاه برق

 عمومی 2  عمومی 1  پایه 1

 1اندیشه اسالمی   1تربیت بدنی   -

         1تربیت بدنی 

           عمومی 1
-       



 ترم ششم   ترم پنجم   ترم چهارم

 واحد 17  واحد 19  واحد 18

 هاها و ماشیننظریه زبان   های سیاربرنامه نویسی دستگاه   1مباحث ویژه 

 اصلی 3  تخصصی 3  اختیاری 3

 هاها و الگوریتمدادهساختمان   نویسی پیشرفتهبرنامه  پیشرفته یسینوبرنامه

 جبر خطی کاربردی   های عاملسیستم   *هااصول طراحی پایگاه داده

 اصلی 3  اصلی 3  تخصصی 3

 2ریاضی عمومی   معماری کامپیوتر  ها ها و الگوریتمداده ساختمان

 *مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی   های کامپیوتریشبکه   معماری کامپیوتر

 تخصصی 3  اصلی 3  اصلی 3

 هاو)جبرخطی کاربردی(ها والگوریتمدادهساختمان  عامل(آمارواحتمال مهندسی ومعماری کامپیوترو)سیستم  مدارهای منطقی

 نویسی وببرنامه   ریزپردازنده و زبان اسمبلی   مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

 تخصصی 3  اصلی 3  اصلی 3

 های کامپیوتریشبکه  معماری کامپیوتر  و )معادالت دیفرانسیل( 2فیزیک

 های عاملآزمایشگاه سیستم   هاطراحی الگوریتم   منطقیهای آزمایشگاه مدار

 اصلی 1  تخصصی 3  اصلی 1

 های عامل()سیستم  و ریاضیات گسسته هاها و الگوریتمدادهساختمان  )مدارهای منطقی(

 های کامپیوتریآزمایشگاه  شبکه   آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی   آمار و احتمال مهندسی

 اصلی 1  اصلی 1  پایه 3

 های کامپیوتری()شبکه  )مدارهای الکتریکی و الکترونیکی(  2ریاضی عمومی

 آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی   آزمایشگاه معماری کامپیوتر   آیین زندگی

 اصلی 1  اصلی 1  عمومی 2

 )ریزپردازنده و زبان اسمبلی(  )معماری کامپیوتر(  -

 روش پژوهش و ارائه   تفسیر موضوعی قرآن    

 اصلی 2  عمومی 2     

 و باالتر 5زبان تخصصی، نیمسال   -  



 افزاروتوسعه نرم یدوم:طراح یتخصص ،بستهیوتریکامپ یهااول:شبکه یبسته تخصص  یدوم: هوش مصنوع یبسته تخصص ،یوتریکامپ یهااول: شبکه یبسته تخصص
 ترم هشتم  ترم هفتم  ترم هشتم   ترم هفتم

 واحد 18  واحد 17  واحد 18  واحد 17

 مبانی امنیت اطالعات  اصول طراحی کامپایلر  مبانی امنیت اطالعات   مبانی هوش محاسباتی

 تخصصی 3  تخصصی 3  تخصصی 3  تخصصی 3

 های کامپیوتریشبکه  هاها و الگوریتمدادهساختمان  های کامپیوتریشبکه  هاطراحی الگوریتم

 4اختیاری از جدول یک درس   هاها و سیستمسیگنال  4یک درس اختیاری از جدول    هاها و سیستمسیگنال

 اختیاری 3  تخصصی 3  اختیاری 3  تخصصی 3

 4طبق جدول   معادالت دیفرانسیل  4طبق جدول   معادالت دیفرانسیل

 4یک درس اختیاری از جدول    4یک درس اختیاری از جدول 

 

 4یک درس اختیاری از جدول   4یک درس اختیاری از جدول 

 اختیاری 3  اختیاری 3 اختیاری 3  اختیاری 3

 4طبق جدول   4طبق جدول  4طبق جدول   4طبق جدول 

 بازیابی اطالعات  مبانی رایانش ابری   کاویداده   مبانی رایانش ابری 

 تخصصی 3  تخصصی 3  تخصصی 3  تخصصی 3

 ها و آمارواحتمال مهندسیهاوالگوریتمدادهساختمان  عاملهای کامپیوتری و سیستمشبکه  مبانی هوش محاسباتی  عاملهای کامپیوتری و سیستمشبکه

 پروژه پایانی  مبانی اینترنت اشیاء  پایانیپروژه    مبانی اینترنت اشیاء

 اصلی 3  تخصصی 3  اصلی 3  تخصصی 3

 روش پژوهش و ارائه  های کامپیوتریریزپردازنده و زبان اسمبلی و شبکه  روش پژوهش و ارائه  های کامپیوتریریزپردازنده و زبان اسمبلی و شبکه

 کارآموزی  تاریخ تحلیلی صدر اسالم  کارآموزی   تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 اصلی 1  عمومی 2  اصلی 1  عمومی 2

 روش پژوهش و ارائه  -  روش پژوهش و ارائه  -

  انقالب اسالمی ایران    انقالب اسالمی ایران    

 عمومی 2     عمومی  2    
          

به عنوان  افزار()از بسته نخصصی طراحی و توسعه نرماصول طراحی کامپایلردرس   7در ترم  توانیم : A حالت حاتیتوض

 اخذ نمود. یکاودرس داده یاطالعات به جا یابیدرس باز 8در ترم  نیو همچن ،یاریاخت
 

، 8و در ترم  یاری( به عنوان اختیهوش مصنوع ی)از بسته تخصصیدرس هوش محاسبات 7در ترم  توانیم: B حالت حاتیتوض

 اخذ نمود. یاری( به عنوان اختیهوش مصنوع ی)ازبسته تخصصیکاودرس داده

 

 Aحالت  Bحالت 


