
نیمسال 

ارائه
نام درس

تعداد 

واحد
دروس پیشنیاز یا همنیازنوع درس

پایه3(1)ریاضی عمومی 

پایه3(1)فیزیک 

اصلی3مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

تخصصی3اصول فناوری اطالعات 

عمومی3زبان فارسی  

عمومی3زبان انگلیسی

(1)ریاضی عمومی پایه3(2)ریاضی عمومی 

(1)ریاضی عمومی پایه3(2)فیزیک 

مبانی کامپیوتر و برنامه سازیاصلی3برنامه سازی پیشرفته

(هم نیاز)- (1)ریاضی عمومی -(هم نیاز)همنیاز مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اصلی3ریاضیات گسسته

(هم نیاز)ریاضیات گسسته اصلی3مدارهای منطقی

اختیاری3گرافیک کامپیوتری

عمومی1(1)تربیت بدنی 

(2)فیزیک پایه1(2)آزمایشگاه فیزیک 

(1)ریاضی عمومی پایه3معادالت دیفرانسیل

مبانی کامپیوتر و برنامه سازیپایه1کارگاه کامپیوتر 

ریاضیات گسسته- برنامه سازی پیشرفتهاصلی3ساختمان های داده

مدارهای منطقیاصلی3معماری کامپیوتر

زبان انگلیسیاصلی2زبان تخصصی

تخصصی3مدیریت پروژه های فناوری اطالعات

عمومی2(مبدأ ومعاد ) 1اندیشه اسالمی

عمومی1(1)ورزش 

(2)ریاضی عمومی پایه3آمار و احتمال مهندسی

ساختمان های داده- معماری کامپیوتراصلی3سیستم های عامل

ساختمان های داده اصلی3نظریه زبان ها و ماشین ها

معادالت دیفرانسیل - (2)ریاضی عمومی اصلی3ریاضیات مهندسی

(هم نیاز)سیستم های عامل اصلی1آزمایشگاه سیستم های عامل

برنامه سازی پیشرفتهتخصصی3تحلیل و طراحی سیستم ها

همنیاز درس تحلیل و طراحی سیستم هااختیاری1آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 

عمومی2(نبوت و امامت ) 2اندیشه اسالمی
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ن شموسسه آموزش عالی افرا  مهر دان

ربانهم زمان بندی ردوس مقطع کارشناسی رشته  مهندسی کاویپمرت
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یم

ن

 واحد18: جمع کل
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ارائه
نام درس
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واحد
دروس پیشنیاز یا همنیازنوع درس

ن شموسسه آموزش عالی افرا  مهر دان

ربانهم زمان بندی ردوس مقطع کارشناسی رشته  مهندسی کاویپمرت

ول
ل ا

سا
یم

ن

ساختمان های داده اصلی3طراحی الگوریتم ها

سیستم های عاملاصلی3شبکه های کامپیوتری

(هم نیاز)شبکه های کامپیوتری اصلی1آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

زبان تخصصیاصلی2روش پژوهش و ارائه

تخصصی3اقتصاد مهندسی

تحلیل و طراحی سیستم هاتخصصی3پایگاه داده ها 

همنیاز با درساختیاری1آزمایشگاه پایگاه داده ها

درس های جدید و روز آمداختیاری3(1)مباحث ویژه 

معادالت دیفرانسیلاصلی3مدارهای الکتریکی

ساختمان های داده اصلی3هوش مصنوعی و سیستمهای خبره

اقتصاد مهندسی و شبکه های کامپیوتریتخصصی3تجارت الکترونیکی

شبکه های کامپیوتری تخصصی3مبانی رایانش امن 

عمومی2انقالب اسالمی ایران

عمومی2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

ساختمان های داده اصلی3اصول طراحی کامپایلر

معماری کامپیوتراصلی3ریزپردازنده و زبان اسمبلی

تخصصی3اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطالعات

شبکه های کامپیوتری- تحلیل و طراحی سیستم هاتخصصی3یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی

عمومی2(اخالق کاربردی)آیین زندگی 

عمومی2تفسیر موضوعی قرآن 

ریاضیات مهندسیاصلی3سیگنال ها و سیستم ها

معماری کامپیوتراصلی3طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

(هم نیاز)معماری کامپیوتر - (پیشنیاز )مدار منطقیاصلی1آزمایشگاه مدارهای منطقی ومعماری کامپیوتر

ریزپردازنده و زبان اسمبلیاصلی1آزمایشگاه ریزپردازنده

 واحد80بعد از گذراندن تخصصی1کارآموزی

 واحد100بعد از گذراندن تخصصی3پروژه فناوری اطالعات

عمومی2دانش خانواده و جمعیت

 واحد140: جمع کل واحدهای دوره بدون  احتساب دروس جبرانی 
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