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دروس بسته تخصصی 
:"شبکه های کامپیوتری"

واحد ارائه  18گذراندن همه 
.شده، الزامی است

:دروس عمومی
واحد طبق  20گذراندن 

پیوست، الزامی  5 جدول
.است

:دروس پایه
واحد  20گذراندن همه 

.ارائه شده، الزامی است

:دروس اصلی
واحد  61گذراندن همه 

.ارائه شده، الزامی است

دروس مشترک بسته 
طراحی و توسعه "تخصصی

هوش "و  "نرم افزار
"مصنوعی

1درس 

2درس 

:دروس اختیاری
از درس های  واحد 15 گذراندن
پیوست، الزامی است 4جدول 

بسته تخصصی  تعریف شده است  4در قالب  سرفصل مصوب وزارت علومطبق  رشته مهندسی کامپیوتر تخصصی دروس
واحد اخذ  12 واحد و از بسته تخصصی دوم 18هردانشجو بایستی دو بسته تخصصی را انتخاب و از بسته تخصصی اول،  که

به عنوان بسته تخصصی اول در نظر گرفته  )پیوست 1جدول ("شبکه های کامپیوتری"بسته تخصصی در این مجتمع  .نماید
و بسته  )پیوست 2جدول ("طراحی و توسعه نرم افزار"و دانشجویان می بایست از بین دو بسته تخصصی  شده است

واحد  12یک بسته را به عنوان بسته  تخصصی دوم خود انتخاب نموده و همه  )پیوست3جدول ("هوش مصنوعی" تخصصی
.دانشجویان می توانند دروس بسته تخصصی دیگر را به عنوان اختیاری بگذرانند. ارائه شده بسته انتخابی را بگذرانند

1درس 

2درس  دروس بسته تخصصی 
"طراحی و توسعه نرم افزار"

دروس بسته تخصصی 
"هوش مصنوعی"

.است 2 پیشنیاز درس 1درس 

.است 2 همنیاز درس 1درس 
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