
تعداد واحدنام درسکد درستعداد واحدنام درسکد درس

3شبکه هاي کامپیوتري3281825ریاضی2818011

1آزمایشگاه شبکه هاي کامپیوتري3281831فیزیک2818031

3مهندسی نرم افزار3281844زبان خارجه عمومی122102

3آزمون نرم افزار3281871مبانی کامپیوتر و برنامه سازي281809

2آشنایی با ارزشهاي دفاع مقدس3122118مدارهاي منطقی281814

2اندیشه اسالمی (1)3122101ریاضیات گسسته281811

3ریزپردازنده و زبان اسمبلی18281824

17

تعداد واحدنام درسکد درس

واحدنام درسکد درس3ریاضی2818022

1کارگاه برنامه نویسی متلب3281892برنامه سازي پیشرفته281812

3طراحی کامپیوتري سیستم هاي دیجیتال3281822زبان فارسی122103

3اصول طراحی کامپایلر3281827معادالت دیفرانسیل281806

1آزمایشگاه ریزپردازنده3281830فیزیک2818042

3طراحی شی گراي  سیستم ها3281873معماري کامپیوتر281819

2اندیشه اسالمی (2)1122109آزمایشگاه مدارهاي منطقی و معماري کامپیوتر281829

1کارگاه کامپیوتر19281807

2انقالب اسالمی ایران122105

16

تعداد واحدنام درسکد درس

3مدارهاي الکتریکی281810

تعداد واحدنام درسکد درس3ساختمان هاي داده281813

2روش پژوهش و ارائه3281817ریاضیات مهندسی281818

3هوش مصنوعی و سیستم هاي خبره3281826تحلیل و طراحی سیستم ها281841

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم3122107آمار و احتمال مهندسی281805

3گرافیک کامپیوتري2281899اخالق  اسالمی (آئین زندگی)122104

2تفسیر موضوعی قرآن17122106

3طراحی زبان هاي برنامه سازي281843

1آزمایشگاه گرافیک کامپیوتري281887

1تربیت بدنی (1)132101

17تعداد واحدنام درسکد درس

3نظریه زبان ها و ماشین ها281815

نیمسال هفتم

جمع واحد

جمع واحد

جمع واحد

نیمسال ششم

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

جمع واحد

جمع واحد

آرایش ترمی رشته مهندسی کامپیوتر دوره کارشناسی

نیمسال پنجمنیمسال اول

جمع واحد

نیمسال دوم



3سیستم هاي عامل281820

تعداد واحدنام درسکد درس3طراحی الگوریتم ها281821

3مهندسی اینترنت2281845زبان تخصصی281816

1تربیت بدنی (2)3132102سیگنال ها و سیستم ها281823

3پایگاه داده ها1281842آزمایشگاه سیستم هاي عامل281828

3امنیت شبکه12818101آزمایشگاه فیزیک(2)281808

2دانش خانواده و جمعیت3122117مدارهاي الکترونیکی281832

1کارآموزي1281846آزمایشگاه مدارهاي الکترونیکی281836

3پروژه نرم افزار20281847

16

نیمسال هشتم

جمع واحد

جمع واحد



عناوین دروس پیشنیازواحدنامکدعناوین دروس پیشنیازواحدنامکد

-3ریاضی2818011_2اندیشه اسالمی (1)122101

 ریاضی1 3ریاضی2818022 زبان خارجه پیش دانشگاهی 3زبان خارجه عمومی122102

-3فیزیک2818031_3زبان فارسی122103

 ریاضی1 3فیزیک2818042_2اخالق  اسالمی (آئین زندگی)122104

 ریاضی2 3آمار و احتمال مهندسی281805_2انقالب اسالمی ایران122105

 ریاضی1 3معادالت دیفرانسیل281806_2تفسیر موضوعی قرآن122106

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازي 1کارگاه کامپیوتر281807_2تاریخ تحلیلی صدر اسالم122107

 فیزیک2 1آزمایشگاه فیزیک(2)281808 اندیشه اسالمی (1) 2اندیشه اسالمی (2)122109

2آشنایی با ارزشهاي دفاع مقدس122118

-2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران122110

_2دانش خانواده و جمعیت122117

عناوین دروس پیشنیازواحدنامکد_1تربیت بدنی (1)132101

 برنامه سازي پیشرفته 3تحلیل و طراحی سیستم ها281841 تربیت بدنی (1) 1تربیت بدنی (2)132102

 ساختمان هاي داده 3پایگاه داده ها281842

 اصول طراحی کامپایلر 3طراحی زبان هاي برنامه سازي281843

 تحلیل و طراحی سیستم ها 3مهندسی نرم افزار281844عناوین دروس پیشنیازواحدنامکد

 شبکه هاي کامپیوتري- پایگاه داده ها(همنیاز)3مهندسی اینترنت281845-3مبانی کامپیوتر و برنامه سازي281809

بعد از گذراندن80 واحد درسی1کارآموزي281846 معادالت دیفرانسیل 3مدارهاي الکتریکی281810

بعد از گذراندن100 واحد درسی3پروژه نرم افزار281847 مبانی کامپیوتر و برنامه سازي  و  ریاضی1(همنیاز) 3ریاضیات گسسته281811

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازي 3برنامه سازي پیشرفته281812

 ریاضیات گسسته  و  برنامه سازي پیشرفته 3ساختمان هاي داده281813

عناوین دروس پیشنیازواحدنامکد ریاضیات گسسته (همنیاز) 3مدارهاي منطقی281814

 تحلیل و طراحی سیستم ها 3آزمون نرم افزار281871 ساختمان هاي داده 3نظریه زبان ها و ماشین ها281815

 برنامه سازي پیشرفته 3طراحی شی گراي  سیستم ها281873 زبان خارجه عمومی 2زبان تخصصی281816

 برنامه سازي پیشرفته 3گرافیک کامپیوتري281899 زبان تخصصی 2روش پژوهش و ارائه281817

 شبکه هاي کامپیوتري 3امنیت شبکه2818101 ریاضی2  و  معادالت دیفرانسیل 3ریاضیات مهندسی281818

 مدارهاي منطقی 3معماري کامپیوتر281819

 ساختمان هاي داده  و  معماري کامپیوتر 3سیستم هاي عامل281820

عناوین دروس پیشنیازواحدنامکد ساختمان هاي داده 3طراحی الگوریتم ها281821

-2علوم و معارف دفاع مقدس281896 معماري کامپیوتر 3طراحی کامپیوتري سیستم هاي دیجیتال281822

مدارهاي الکتریکی3مدارهاي الکترونیکی281832 ریاضیات مهندسی 3سیگنال ها و سیستم ها281823

مدارهاي الکترونیکی(همنیاز)1آزمایشگاه مدارهاي الکترونیکی281836 معماري کامپیوتر 3ریزپردازنده و زبان اسمبلی281824

گرافیک کامپیوتري(همنیاز)1آزمایشگاه گرافیک کامپیوتري281887 سیستم هاي عامل 3شبکه هاي کامپیوتري281825

سیگنال ها و سیستم ها(همنیاز)1کارگاه برنامه نویسی متلب281892 ساختمان هاي داده 3هوش مصنوعی و سیستم هاي خبره281826

 ساختمان هاي داده 3اصول طراحی کامپایلر281827

 سیستم هاي عامل (همنیاز)1آزمایشگاه سیستم هاي عامل281828

 مدارهاي منطقی(پیشننیاز)- معماري کامپیوتر(همنیاز) 1آزمایشگاه مدارهاي منطقی و معماري کامپیوتر281829

 ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1آزمایشگاه ریزپردازنده281830

 شبکه هاي کامپیوتري (همنیاز)1آزمایشگاه شبکه هاي کامپیوتري281831

دروس پایه:20 واحددروس عمومی(24 واحد)

دروس اصلی:59 واحد

دروس تمرکز تخصصی گرایش نرم افزار( 12 واحد)

دروس اختیاري( 8 واحد)

رشته: مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار

کد رشته:2818

مقطع:  کارشناسی پیوسته  

دروس تخصصی گرایش نرم افزار( 19 واحد)
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