
م اول
رت

 

 انم ردس همنیاز انم ردس پیش نیاز واحد انم ردس شماره ردس
 .......... .......... 3 1ریاضی عمومی  2212052

 .......... .......... 3 )حرارت و مکانیک(1فیزیک  2222006

 مبانی کامپیوتر .......... 1 کامپیوترکارگاه  2132001

 .......... .......... 3 مبانی کامپیوتروبرنامه سازی 2112005

 .......... .......... 2 )مبدآومعاد(1اندیشه اسالمی  2242011

 .......... .......... 3 زبان فارسی 2242035

 .......... .......... 3 انگلیسیزبان  2242036

 .......... .......... 1 تربیت بدنی  2242031

 19  

م دوم
رت

 

 انم ردس همنیاز انم ردس پیش نیاز واحد انم ردس شماره ردس
 .......... 1عمومی ریاضی  3 2عمومی  ریاضی 2212053

 .......... 1عمومی ریاضی  3 2فیزیک  2222007

 ع ،ریاضیک مبانی 3 گسستهریاضیات  2212003
1 

.......... 

مبانی  3 برنامه سازی پیشرفته 2112009
 کامپیوتروبرنامه

.......... 

 ریاضیات گسسته .......... 3 مدارهای منطقی 2112007

 .......... .......... 1 1ورزش 2242032

 .......... .......... 2 )نبوت وامامت( 2اندیشه اسالمی  2242012

 18   

سوم رتم 
 

 انم ردس همنیاز انم ردس پیش نیاز واحد انم ردس شماره ردس
 .......... 2ریاضی عمومی  3 آمارواحتمال مهندسی 2212011

 .......... 2فیزیک  1 )الکتریسیته ومغناطیس(2آزفیزیک  2222003

 .......... 1عمومی ریاضی  3 معادالت دیفرانسیل 2212009

 .......... مدارهای منطقی 3 معماری کامپیوتر 2112008

برنامه سازی پیشرفته  3 داده  های ساختمان 2132002
 ،ریاضیات گسسته

.......... 

 .......... .......... 3 اقتصادمهندسی 2112020

 .......... .......... 3 اصول فناوری اطالعات 2132018

 19  

چهارم
رتم 

 

 انم ردس همنیاز انم ردس پیش نیاز واحد انم ردس شماره ردس
 .......... ساختمان داده ها 3 نظریه زبانها وماشینها 2112011

 .......... زبان خارجی 2 زبان تخصصی 2112049

 .......... معماری کامپیوتر 3 طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 2132007

 .......... دیفرانسیلمعادالت  3 الکتریکیهای مدار 2132004

 .......... ساختمان داده ها 3 طراحی الگوریتم 2112013

 .......... .......... 2 اسالمی تحلیلی صدر تاریخ 2242023

 16  
 
 

پنجم رتم 
 

 انم ردس همنیاز انم ردس پیش نیاز واحد انم ردس شماره ردس
 .......... تحلیل وطراحی سیستم 3 هاپایگاه داده  2132017

 .......... معماری کامپیوتری 3 سیستم های عامل 2112010

 OS .......... 3 شبکه های کامپیوتری 2132003

 ............. برنامه سازی پیشرفته 3 تحلیل و طراحی سیستم ها 2132016

 .......... .......... IT 3مدیریت پروژه های 2132020

 .......... تحلیل وطراحی 1 اختیاری)آز مهندسی نرم افزار( 2132025

 .......... معماری، نطقیمدارم 1 آزمدارهای منطقی ومعماری کامپیوتر 2132013

 ............ ............ 2 قرآن تفسیرموضوعی 2242025

 19  

ششم رتم 
 

 انم ردس همنیاز انم ردس پیش نیاز واحد انم ردس شماره ردس
 .......... شبکه های کامپیوتری 3 امنمبانی رایانش  2132022

 .......... معماری کامپیوتری 3 ریزپردازنده وزبان اسمبلی 2132009

 .......... ساختمان های داده 3 اصول طراحی کامپایلر 2132011

 .......... شبکه 1 آزشبکه های کامپیوتری  2132015

 .......... سیستم عامل 1 آزسیستم های عامل 2132012

 .......... پایگاه داده ها 1 اختیاری)آزپایگاه داده( 2132027

 .......... 2ع معادالت،ریاضی  3 ریاضیات مهندسی 2132006

 .......... .......... 2 اخالق اسالمی)مبانی ومفاهیم( 2242016

 17  

هفتم رتم 
 

 همنیاز انم ردس انم ردس پیش نیاز واحد انم ردس شماره ردس
 .......... ساختمان های داده 3 هوش مصنوعی وسیستم های خبره 2132010

 .......... اقتصادمهندسی ،شبکه  3 تجارت الکترونیکی 2132023

 .......... .......... IT 3اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی  2132019

 .......... زبان تخصصی 2 روش پژوهش و ارائه 2132005

 .......... .......... 3 اختیاری 

  ریزپردازنده 1 آزریزپردازنده 2132014

 .......... .......... 2 انقالب اسالمی ایران 2242019

 17  

هشتم رتم 
 

 انم ردس همنیاز انم ردس پیش نیاز واحد انم ردس شماره ردس
 .......... .......... 2 انش خانواده وجمعیتد 2242030

  تحلیل وطراحی،شبکه 3 یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی 2132021

 .......... ریاضیات مهندسی 3 سیگنالها و سیستم ها 2132008

 .......... .......... 3 اختیاری 

 واحد80بعداز .......... 1 کارآموزی 2132024

 واحد100بعداز .......... 3 پروژه فناوری اطالعات 2112036
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 کامپیوترمهندسی  کارشناسی برنامه ترم بندی دروس
 



 

 

 

 

یاری
خت وس ا

رد
 

 انم ردس همنیاز انم ردس پیش نیاز واحد انم ردس شماره ردس
  مدیریت استراتژیك فناوري اطالعات IT 3مدیریت نگهداری اطالعات در 2112038

 هوش مصنوعی  3 سیستم های خبره وتصمیم یار 2112039

  اصول ومبانی مدیریت 3 مدیریت رفتارسازمانی 2112040

 2مهندسی نرم افزار  3 تعامل انسان وکامپیوتر 2112041

  IT1مهندسی  IT  3مباحث نودر 2112042

  1مهندسی نرم افزار 3 سیستم اطالعات جغرافیایی 2112043

  ساختمان داده ها 3 شبیه سازی کامپیوتر 2112044

  ITمبانی  3 طراحی وپیاده سازی کتابخانه 2112045

  معادالت دیفرانسیل 3 بهینه سازی کاربردی 2112046

  1مهندسی نرم  IT 3معماری سازمانی 2112050

     


