برنامه  8ترمه کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (فقط ورودی های )9۵
ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم

ترم پنجم

ترم ششم

ترم هفتم

ترم هشتم

مبانی کامپیوتر و برنامه
سازی
3واحداصلی ۵۰3۱۱9

برنامهسازی پیشرفته
 3واحد اصلی ۵۰3۱۰۵
(پیشنیاز :مبانی کامپیوتر)

ساختمانهای داده
 3واحد اصلی ۵۰3۱۰3
(پیشنیاز:برنامهسازیپیشرفته ،ریاضیات
گسسته)

سیستم عامل
 3واحد اصلی ۵۰3۱۵۱
(پیشنیاز:ساختمان داده،معماری)

هوش مصنوعی و سیستمهای
خبره  3واحد اصلی ۵۰3۱۵۵
(پیشنیاز :ساختمان داده)

تحلیل و طراحی سیستمها
 3واحد تخصصی
(پیشنیاز :برنامه سازی پیشرفته)

طراحی زبانهای برنامهسازی
 3واحد تخصصی
(پیشنیاز :اصول طراحی کامپایلر)

مبانی بینایی کامپیوتر
 3واحد تمرکز تخصصی
۵۰3۱55

ریاضیات گسسته
 3واحد اصلی ۵۰3۱۰۰
(همنیاز :مبانی کامپیوتر و
ریاضی )۰

مدارهای منطقی
 3واحد اصلی ۵۰3۱۰5
(همنیاز :ریاضیات گسسته)

معماری کامپیوتر
 3واحد اصلی ۵۰3۱۰9
(پیشنیاز :مدارهای منطقی)

مدارهای الکتریکی
 3واحد اصلی ۵۰3۱۰۱
(پیشنیاز :معادلات دیفرانسیل)

سیگنالها و سیستمها
 3واحد اصلی ۵۰3۱۵3
(پیشنیاز :ریاضیات مهندسی)

انتقال دادهها
 3واحد تخصصی ۵3۵۱۱3
(پیش نیاز :آمار ،سیگنالها)

مهندسی نرم افزار
 3واحد تخصصی
(پیشنیاز :تحلیل و طراحی و
سیستمها)

(پیشنیاز :سیگنالها و سیستمها)

ریاضی ۰
 3واحدپایه ۵۰3۱۱۰

ریاضی ۵
 3واحدپایه ۵۰3۱۱۵
(پیشنیاز :ریاضی )۰

آز مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر
 ۰واحد اصلی ۵۰3۱۵9
(پیشنیاز:مدارمنطقی ،همنیاز:معماری)

ریاضیات مهندسی
 3واحد اصلی ۵۰3۱۰۵
(پیشنیاز :معادلات  ،ریاضی )۵

طراحی کامپیوتری سیستمهای
دیجیتال
 3واحد اصلی ۵۰3۱۵۵
(پیشنیاز :معماری)

آز شبکه
 ۰واحد اصلی ۵۰3۱3۰
(همنیاز :شبکه)

پایگاه داده
 3واحد تخصصی
(پیشنیاز :تحلیل و طراحی
سیستمها)

مبانی پردازش زبان و گفتار
 3واحد تمرکز تخصصی
۵۰3۱5۵
(پیشنیاز :آمار ،سیگنالها)

فیزیک ۰
 3واحدپایه ۵۰3۱۱3

فیزیک ۵
 3واحدپایه ۵۰3۱۱5
(پیشنیاز :ریاضی )۰

زبان تخصصی
 ۵واحد اصلی ۵۰3۱۰۵
(پیشنیاز :زبان انگلیسی)

ریزپردازنده و زبان اسمبلی
 3واحد اصلی ۵۰3۱۵5
(پیشنیاز :معماری)

نظریه زبانها و ماشینها
 3واحد اصلی ۵۰3۱۰۵
(پیشنیاز :ساختمان داده)

کارآموزی
 ۰واحد تخصصی ۵3۵۱۱۵
(بعد از  ۵۱واحد)

پروژه نرم افزار
 3واحد تخصصی
(بعد از  ۰۱۱واحد)

مهندسی اینترنت
 3واحد تخصصی
(پیش نیاز :شبکههای
کامپیوتری ،هم نیاز :پایگاه
داده)

زبان انگلیسی
 3واحد عمومی

کارگاه کامپیوتر
 ۰واحدپایه ۵۰3۱۱۵
(پیشنیاز :مبانی کامپیوتر و
برنامه سازی)

آمار و احتمال مهندسی
 3واحد پایه ۵۰3۱۱۵
(پیشنیاز :ریاضی )۵

طراحی الگوریتم ها
 3واحد اصلی ۵۰3۱۵۰
(پیشنیاز :ساختمان داده)

شبکههای کامپیوتری
 3واحد اصلی ۵۰3۱۵۵
(پیشنیاز :سیستم عامل)

اصول طراحی کامپایلر
 3واحد اصلی ۵۰3۱۵۵
(پیشنیاز :ساختمان داده)

مدیریت پروژه های فناوری
اطلاعات
 3واحد اختیاری
(ندارد)

آز مهندسی نرم افزار
 ۰واحد اختیاری
(همنیاز :تحلیل و طراحی
سیستم ها)

عمومی ( ۰اخلاق)
 ۵واحد عمومی

فارسی
 3واحد عمومی

معادلات دیفرانسیل
 3واحد پایه ۵۰3۱۱۵
(پیشنیاز :ریاضی )۰

روش پژوهش و ارائه
 ۵واحد اصلی ۵۰3۱۰۵
(پیشنیاز :زبان تخصصی)

آز ریزپردازنده
 ۰واحد اصلی ۵۰3۱3۱
(پیشنیاز :ریزپردازنده)

مبانی هوش محاسباتی
 3واحد تمرکز تخصصی
(پیشنیاز :برنامه سازی پیشرفته)

دانش خانواده و جمعیت
 ۵واحد عمومی

آز پایگاه داده
 ۰واحد اختیاری
(همنیاز :پایگاه داده)

عمومی ( ۵تفسیر)
 ۵واحد عمومی

آز فیزیک ۵
 ۰واحد پایه ۵۰3۱۱۵
(پیشنیاز :فیزیک )۵

عمومی ( 5مبانی نظری اسلام )۰
 ۵واحد عمومی

آز سیستم عامل
 ۰واحد اصلی ۵۰3۱۵۵
(همنیاز :سیستم عامل)

عمومی ( ۵انقلاب اسلامی)
 ۵واحد عمومی

تربیت بدنی ۰
 ۰واحد عمومی

عمومی ( 3تاریخ اسلام)
 ۵واحد عمومی

(پیشنیاز :مبانی هوش محاسباتی)

اصول رباتیکز
 3واحد تمرکز تخصصی
۵۰3۱5۵

عمومی ( ۵مبانی نظری اسلام )۵
 ۵واحد عمومی

تربیت بدنی ۵
 ۰واحد عمومی
۰۵
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