برنامه  8ترمه کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات (ورودی  29تا )29
ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم

ترم پنجم

ترم ششم

ترم هفتم

ترم هشتم

مبانی کامپیوتر و برنامه
سازی
3واحداصلی 1944144

برنامهسازی پیشرفته
 3واحد اصلی1944149
(پیشنیاز :مبانی کامپیوتر)

ساختمانهای داده
 3واحد اصلی1944149
(پیشنیاز:برنامهسازیپیشرفته ،ریاضیات
گسسته)

سیستم عامل
 3واحد اصلی1944144
(پیشنیاز:ساختمان داده،معماری)

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

مبانی هوش محاسباتی
 3واحد اختیاری
(پیشنیاز :برنامهسازی پیشرفته)

اصول فناوری اطلاعات
 3واحد تخصصی
(پیشنیاز :ندارد

یکپارچه سازی کاربردهای
سازمانی
 3واحدتمرکزتخصصی
(پیشنیاز :شبکه های
کامپیوتری-تحلیل و طراحی
سیستم ها)

ریاضیات گسسته
 3واحد اصلی 1944141
(همنیاز :مبانی کامپیوتر و
ریاضی )4

مدارهای منطقی
 3واحد اصلی 1944143
(همنیاز :ریاضیات گسسته)

معماری کامپیوتر
 3واحد اصلی 1944141
(پیشنیاز :مدارهای منطقی)

مدارهای الکتریکی
 3واحد اصلی 1944144
(پیشنیاز :معادلات دیفرانسیل)

سیگنالها و سیستمها
 3واحد اصلی 1944129
(پیشنیاز :ریاضیات مهندسی)

مبانی رایانش امن
 3واحد تخصصی
(پیش نیاز شبکه های کامپیوتری)

پایگاه داده
 3واحد تخصصی 1944144
(پیشنیاز :تحلیل و طراحی
سیستمها)

تجارت الکترونیک
 3واحدتمرکزتخصصی
(پیشنیاز :اقتصاد مهندسی،
شبکه های کامپیوتری)

ریاضی 4
 3واحدپایه 1944114

ریاضی 9
 3واحدپایه1944119
(پیشنیاز :ریاضی )4

آز مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر
 4واحد اصلی
(پیشنیاز:مدارمنطقی ،همنیاز:معماری)

ریاضیات مهندسی
 3واحد اصلی 1944144
(پیشنیاز :معادلات  ،ریاضی )9

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

اقتصاد مهندسی
 3واحد تخصصی 1944144
(پیشنیاز:ندارد)

مدیریت پروژه های فناوری
اطلاعات
 3واحد تخصصی
(ندارد)

اصول مدیریت و برنامه ریزی
راهبردی فناوری اطلاعات
 3واحدتمرکزتخصصی
(پیشنیاز :ندارد)

فیزیک 4
 3واحدپایه1944119

فیزیک 9
 3واحدپایه1944114
(پیشنیاز :ریاضی )4

زبان تخصصی
 9واحد اصلی 1944144
(پیشنیاز :زبان انگلیسی)

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

نظریه زبانها و ماشینها
 3واحد اصلی 1944144
(پیشنیاز :ساختمان داده)

کارآموزی
 4واحد تخصصی 1944319
(بعد از  41واحد)

اصول طراحی کامپایلر
 3واحد اصلی1944312
(پیشنیاز :ساختمان داده)

مبانی بینایی کامپیوتر
 3واحداختیاری
(پیشنیاز :مبانی هوش
محاسباتی)
 /مبانی داده کاوی
 3واحداختیاری
(پیشنیاز :اصول طراحی پایگاه
داده ،ساختمان داده)

زبان انگلیسی
 3واحد عمومی 4444994

کارگاه کامپیوتر
 4واحدپایه1944149
(پیشنیاز :مبانی کامپیوتر و
برنامه سازی)

آمار و احتمال مهندسی
 3واحدپایه1944111
(پیشنیاز :ریاضی )9

طراحی الگوریتم ها
 3واحد اصلی 1944142
(پیشنیاز :ساختمان داده)

شبکه های کامپیوتری
 3واحد اصلی 1944143
(پیشنیاز :سیستم عامل)

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

آز مهندسی نرم افزار
 4واحداختیاری
(همنیاز :تحلیل و طراحی سیستم
ها)

عمومی 4
 9واحد عمومی

عمومی 4
 9واحد عمومی

فارسی
 3واحد عمومی

معادلات دیفرانسیل
 3واحدپایه1944113
(پیشنیاز :ریاضی )4

روش پژوهش و ارائه
 9واحد اصلی
(پیشنیاز :زبان تخصصی)

آز ریزپردازنده
 4واحد اصلی1944142
(پیشنیاز :ریزپردازنده)

آز شبکه
 4واحد اصلی 1944122
(همنیاز :شبکه)

پروژه فناوری اطلاعات
 3واحد تخصصی
(بعد از  411واحد)

آز پایگاه داده
 4واحداختیاری
(همنیاز :پایگاه داده)

عمومی 9
 9واحد عمومی

آز فیزیک 9
 4واحدپایه1944114
(پیشنیاز :فیزیک )9

عمومی 1
 9واحد عمومی

آز سیستم عامل
 4واحد اصلی1944139
(همنیاز :سیستم عامل)

دانش خانواده و جمعیت
 9واحد عمومی

تربیت بدنی 4
 4واحد عمومی

عمومی 3
 9واحد عمومی

عمومی 9
 9واحد عمومی

تربیت بدنی 9
 4واحد عمومی
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