
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هم نیاز پیش نیاز واحد 1دروس ترم  درس کد

   7 ◙1رياضي  77933

   7 ◙1فيزيك 77903

   7 *سازی هبرنام و کامپيوتر مباني 71100

   7 ▲عمومی فارسی 71299

   7 ▲زبان خارجي 711233

   1 ▲1تربيت بدني  71771

   2 ▲1انديشه اسالمي 71297

     

     

 11 جمع واحدها

 هم نیاز پیش نیاز واحد 2دروس ترم  کد درس

  77933 7 ◙2رياضي عمومي 77900

  77933 7 ◙2فيزيك 77909

  77933 7 ◙معادالت ديفرانسيل 717937

 77933، 71100  7 *هگسست رياضيات 711279

  71100 7 *هپيشرفت سازی هبرنام 71103

  71297 2 ▲2اسالمي هانديش 71293

  71100 1 ◙کامپيوتر کارگاه 711273

     

     

     

 11 جمع واحدها

 3ترم  دروس درس کد
 هم نیاز پیش نیاز واحد

  717937، 77900 7 *مهندسي رياضيات 71130

  77909 1 ◙2فيزيك آزمايشگاه 77931

  717937 7 *الکتريکي هایمدار 71131

  71103، 711279 7 *داده های ساختمان 71109

 711279  7 *منطقي هایمدار 71137

  77900 7 ◙مهندسي تاحتماال و آمار 711731

   2 ▲انقالب اسالمي 71293

     

 11 جمع واحدها

 هم نیاز پیش نیاز واحد 4دروس ترم  کد درس

  71109 7 * الگوريتم طراحي 71133

  71137 7 *کامپيوتر معماری 71133

  71130 7 *سيگنالها و سيستم ها 711273

  71109 7 *نظريه زبانها و ماشين ها 71137

  711233 2 * تخصصي زبان 711223

   2 ▲تاريخ و تمدن اسالمي 711231

  71771 1 ▲2تربيت بدني 71772

 11 جمع واحدها

 کاویپمرتمهندسي ربانهم پيشنهادي هشت رتمي 



 

 

 

  
 واحد به منظور فارغ التحصيلي الزامي است. 142واحد از دروس اختياری، مجموعاً  1واحد تمرکز تخصصي و  12واحد تخصصي ،  15واحد درس اصلي  ،  95واحد درس پايه،  22واحد از دروس عمومي،  22گذراندن -

 دانشجو در هر نيمسال تنها مي تواند يك درس از دروس معارف را اخذ نمايد )به استثنااء دانشجويان نيمسال آخر( -

اين  -برنامه دروس هر نيمسال را به تاييد استاد راهنما برساند .)حداکثر تا زمان حذف و اضافه عايت همنيازی و پيشنيازی دورس برا اساس چارت آموزشي هستند و مي بايستيان در انتخاب واحد موظف به ردانشجو  -

 .موضوع در خصوص انتخاب دروس اختياری حائز اهميت ويژه مي باشد(

 .الزامي است( )به صالحديد گروه( از دروس سيستم های چند رسانه ای و مباني هوش محاسباتي درس يكواحد از دروس اختياری الزامي مي باشد. ) انتخاب  3گذراندن -  
  .تواند اخذ شود توسط هر دانشجو فقط يك بار مي مباحث ویژه درس **

 
 

 9ترم  دروس درس کد
 هم نیاز پیش نیاز واحد

  71109 7 ■داده پايگاه 711793

  71133،   71109 7 *عامل هایسيستم 71139

  71109 7 *هوش مصنوعي وسيستم های خبره 71773

 71133 71137 1 *کامپيوتر معماریآزمايشگاه مدارهای منطقي و 71133

*ديجيتال طراحي کامپيوتری سيستم های 711273  7 71133  

  71103 7 ■ها سيستم طراحي و تحليل 711793

   2 ▲اخالق اسالمي 711727

     

 11 جمع واحدها

 6ترم  دروس درس کد
 هم نیاز پیش نیاز واحد

  71139 7 *کامپيوتریشبکه های  71133

  711793 7 ■افزار نرم مهندسي 71773

  71133 7 *اسمبلي زبان و ريزپردازنده 711231

  711223 2 *ئهارا و هشپژو روش 711232

  71109 7 *کامپايلر طراحي اصول 711237

 71139  1 *عامل یها سيستم آزمايشگاه 711233

   2 ▲دانش خانواده و جمعيت 711733

 71712 واحد 37بعد از گذراندن  1 ■کارآموزی 71712

●کارگاه برنامه نويسي متلب 711379  1  711273 

 15 جمع واحدها

 1ترم  دروس درس کد
 هم نیاز پیش نیاز واحد

  711237 7 ■طراحي زبانهای برنامه سازی 711793

ا¤طراحي شيء گرا سيستم ه 711373  7 71103  

*آزمايشگاه شبکه های کامپيوتری 313277  1  71133 

  311397 7 ¤روشهای رسمي در مهندسي نرم افزار 311478

   2 ▲آشنايي با منابع اسالمي 31298

 711793 71133 7  ■مهندسي اينترنت 71713

  711231 1 *هريزپردازند آزمايشگاه 711230

 711739  1 ●آز پايگاه داده 311730

 11 جمع واحدها

 1ترم  دروس درس کد
 هم نیاز پیش نیاز واحد

  311397 7  ¤کامپيوتر و انسانتعامل  311476

  311397 7 ¤افزار نرم آزمون 311477

■نرم افزار پروژه 71711   واحد 177بعد از گذراندن  3 

●مباحث ويژه  711323
**

 7   

●سيستم های چند رسانه ای 711333  7 311234  ،  711731   

●مباني هوش محاسباتي 711919  7 71103  

     

 19 جمع واحدها

 ●اختياری   ¤تمرکز تخصصي   ■تخصصي  اصلي  * ◙پايه      ▲عمومي  

 کاویپمرتمهندسي ربانهم پيشنهادي هشت رتمي 
 


