
 رشته مهندسی کامپیوتردوره کارشناسی شده بندی برنامه درسی زمان

 نیمسال دوم نیمسال اول

 نام درس
تعداد 

 واحد
 نام درس نیاز نیاز/هم پیش

تعداد 

 واحد
 نیاز نیاز/هم پیش

 1ریاضی 

 1فیسیک 

 سازیکاهپیَتر ٍ برًاهِهباًی

 آزهایشگاُ کاهپیَتر

 زباى خارجی

 درٍس عوَهی

3 

3 

4 

1 

3 

5 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 2ریاضی

 2فیسیک 

 معادالت دیفرانسیل

 برنامه سازی پیشرفته

 گسستهساختمانهای 

 1آزمایشگاه فیسیک 

 دروس عمومی

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

 1ریاضی 

 1ّوسهاى با ریاضی 

 2ّوسهاى با ریاضی

 سازیهباًی کاهپیَتر ٍ برًاهِ

 هباًی کاهپیَتر -1ریاضی 

 1فیسیک 

-- 

  11 جوع ٍاحذّا  11 جوع ٍاحذّا

 نیمسال چهارم نیمسال سىم
 1هذارّای الکتریکی 

 ّاساختواى دادُ

 تخصصیزباى 

 آهار احتواالت هٌْذسی

 سیستن زباى هاشیي ٍ برًاهِ سازی

 2آزهایشگاُ فیسیک 

 درٍس عوَهی

3 

3 

2 

3 

3 

1 

3 

همسمان با معادالت دیفرانسیل -2فیسیک  

ساختمانهای گسسته -برنامه سازی پیشرفته  

برنامه سازی پیشرفته -زبان خارجه  

1ریاضی   

 برنامه سازی پیشرفته

2فیسیک   

 ریاضی هٌْذسی

 هذارّای هٌطقی

 

 هذارّای الکترًٍیکی

 1آزهایشگاُ هذار الکتریکی

 ّاطراحی الگَریتن

 درس اختیاری

 کارگاُ عوَهی
 درس عوَهی

3 

3 

 

3 

1 

3 

3 

1 

2 

 معادالت دیفرانسیل -2ریاضی 

مدار الکتریکی با همسمان  -گسستهساختمانهای

 یا مدار الکترونیکی 1

 1مدارهای الکتریکی 

 2فیسیک  آز -1مدار الکتریکی 

 هاساختمان داده

 پیشنیازهای مربوطه

-- 

-- 

  11 جوع ٍاحذّا  11 جوع ٍاحذّا

 ششمنیمسال  پنجمنیمسال 
 سازیّای برًاهِسازی زباىطراحی ٍ پیادُ

 

 ّاًظریِ زباًْا ٍ هاشیي

 َّش هصٌَعی

 هعواری کاهپیَتر

 آزهایشگاُ هذار الکترًٍیکی

 شیَُ ارائِ هطالب علوی ٍ فٌی

 اطالعات رخیرُ ٍ بازیابی

3 

 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

زباى هاشیي ٍ  -ّادادُساختواى 

 اسوبلی

 ّاساختواى دادُ

 طراحی الگَریتن

 زباى هاشیي ٍ اسوبلی -هذار هٌطقی

 1هذار الکتریکیآز -الکترًٍیکیهذار

 زباى هاشیي -زباى تخصصی

 ّاساختواى دادُ

 1هٌْذسی ًرم افسار 

 ّاطراحی پایگاُ دادُ اصَل

 شبکِ ّای کاهپیَتری

 ّای عاهلسیستن

 1ریسپردازًذُ 

 آزهایشگاُ هذارّای هٌطقی

 درس عوَهی

3 

3 

3 

3 

3 

1 

2 

 رخیرُ ٍ بازیابی اطالعات

 رخیرُ ٍ بازیابی اطالعات

 ّوسهاى با سیستن عاهل

 هعواری کاهپیَتر

 هعواری کاهپیَتر

  1آز هذار الکتریکی -هذارهٌطقی

-- 

 

  11 ٍاحذّاجوع   11 جوع ٍاحذّا

 هشتمنیمسال  هفتمنیمسال 
 2هٌْذسی ًرم افسار

 اصَل طراحی کاهپایلر

 

 ّاآزهایشگاُ پایگاُ دادُ

 آزهایشگاُ سیستن عاهل

 کاهپیَتر آزهایشگاُ هعواری

 س اختیاریٍدر

 درس عوَهی

 تخصصی پرٍشُ

3 

3 

 

1 

1 

1 

6 

1 

3 

 1هٌْذسی ًرم افسار 

طراحی ٍ  -ّاًظریِ زباًْا ٍ هاشیي

 پیادُ سازی زباًْای برًاهِ سازی

 اصَل طراحی پایگاُ دادُ ّا

 ّای عاهلسیستن

 آز هذار هٌطقی -هعواری کاهپیَتر

 پیشٌیازّای هربَطِ

-- 

شیَُ ارائِ هطالب  -طراحی الگَریتن

)پس از سال سَم با علوی ٍ فٌی

 هَافقت گرٍُ(

 درٍس اختیاری

 1 سپردازًذُیر شگاُیآزها

 درس عوَهی

 

6 

1 

2 

 پیشٌیازّای هربَطِ

 َتریکاهپ یآزهعوار -1سپردازًذُیر

-- 

  1 جوع ٍاحذّا  11 جوع ٍاحذّا

 

 ثبت نام شود. ماه کاری( 2)به مدت  و پیشنیازی درس معماری با موافقت گروه در تابستان سال سوم درس کارآموزی: پس از


