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 ترم:دوم

 واحد18
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 ترم:چهارم

 واحد20
    

 آمار و احتماالت مهندسیدرس:نام 
 واحد 2تعداد واحد:

 پایهنوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 انقالب اسالمی و ریشه های آننام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 عمومینوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 1نام درس:گرافيک کامپيوتری

 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 درس:اختيارینام 

 واحد 3 تعداد واحد:

 اختيارینوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز
    

 ریاضی عمومینام درس:
 واحد 2تعداد واحد:

 جبرانینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 معادالت دیفرانسيلنام درس:

 واحد 2 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 ریاضی مهندسینام درس: :

 واحد 2 واحد:تعداد 

 پایه نوع درس:

 معادالت دیفرانسيل پيشنياز:

 -:همنياز

 نام درس:مباحث ویژه

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 بعد از ترم دومپيشنياز: 

 -همنياز:
    

 زبان ماشين و اسمبلینام درس:

 واحد 2 تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 سازی سيستمبرنامه نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 زبان ماشين و اسمبلی پيشنياز:

 -:همنياز

 نام درس:مهندسی اینترنت

 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 نام درس:پروژه نرم افزار

 واحد 3تعداد واحد:

 -نوع درس:

 بعد از ترم دومپيشنياز:

 -همنياز:
    

 ریاضی گسستهدرس:نام 

 واحد 2 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 شيوه ارائه مطالب علمینام درس:

 واحد 2 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 نام درس:شبيه سازی کامپيوتری

 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 مهندسی نرم افزار پيشنياز:

 -:همنياز

 کارآموزیدرس:نام 

 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصینوع درس:

 بعد از ترم دوم پيشنياز:

 -:همنياز
    

 تاریخ اسالمنام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 عمومینوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 مهندسی نرم افزارنام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 نرم افزارآز مهندسی نام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -پيشنياز:

 : مهندسی نرم افزارهمنياز

 اختيارینام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 اختيارینوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز
    

 متون اسالمینام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 عمومینوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 معماری کامپيوترنام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 زبان ماشين و اسمبلی پيشنياز:

 -:همنياز

 آز معماری کامپيوترنام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 : معماری کامپيوترهمنياز

 2معارف اسالمینام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 عمومینوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز
    

 برنامه نویسی پيشرفتهنام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصینوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 طراحی الگوریتم هانام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 نام درس:هوش مصنوعی

 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصینوع درس:

 طراحی الگوریتم ها پيشنياز:

 -:همنياز

 نام درس:اختياری

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:اختياری

 -پيشنياز:

 -همنياز:

       

 زبان تخصصی نرم افزارنام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 2تربيت بدنینام درس: 

 واحد 1تعداد واحد:

 عمومینوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 اختياری: نام درس 

 واحد 3تعداد واحد: 

 درس:اختيارینوع 

 -:پيشنياز

 -:همنياز

  

 



 ليست دروس اختياری:           

 همنياز پيشنياز تعداد واحد نام دروس اختياری ردیف

   2 سيستم عامل شبکه 1

 سيستم عامل شبکه  2 کارگاه سيستم عامل شبکه 2

  سيستم عامل شبکه 2 نصب و راه اندازی شبکه 3

  اینترنتمهندسی  3 طراحی صفحات وب 4

  هوش مصنوعی 3 سيستم های خبره 5

   3 محيط های چند رسانه ای 6

 سازی سيستمبرنامه 3 طراحی و پياده سازی زبانهای برنامه نویسی 7

 طراحی الگوریتم

 

  1گرافيک کامپيوتری 3 2گرافيک کامپيوتری 8

   3 داده(بانکهای اطالعاتی)مدیریت پایگاه ایجاد 9

   3 گراهای شیسيستمطراحی  10

طراحی و پياده سازی  3 اصول برنامه نویسی توصيفی 11

 زبانهای برنامه نویسی

 

طراحی و پياده سازی  3 اصول برنامه نویسی همروند 12

 زبانهای برنامه نویسی

 

 

 

 تعداد واحد های درسی

 واحد 9دروس عمومی:

 واحد 8دروس پایه:

 واحد 20دروس اصلی:

 واحد 15اجباری:دروس تخصصی 

 واحد 12دروس تخصصی اختياری:

 واحد 6پروژه و کارآموزی:
 

 

 *مسئولیت رعایت پیش نیاز دروس برعهده دانشجو است.
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