
 9315 تیرویرایش 

                                           دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد واحد                                                                                   941  مجموع واحدها :
 بعد از آن( و  15)ورودی  -کامپیوترمهندسي  رشته 

 
 ترم دوم  ترم اول

تعداد  نوع درس نام درس کددرس

 احد  و

تعداد  نوع درس نام درس کد درس نیاز دروس پیش نظری        عملي

 واحد

 نیاز دروس پیش ظری     عملين

 7 عمومي رياضي -- 3 3 پايه 2عموميرياضي * 771411 ---- -- 3 3 پايه 7 عمومي رياضي* 771411

رياضي  -7فيزيك  -- 3 3 پايه 2فيزيك  771471 (7رياضي عمومي  )همنياز -- 3 3 پايه 7فيزيك     771477
 7عمومي 

 7  7 پايه کارگاه کامپيوتر 771311 ---- --- 3 3 اصلي مباني کامپيوتر و برنامه سازی 771711
مباني کامپيوترو    

 برنامه سازی

 --- 3 3 اصلي رياضيات گسسته 771713 ---- -- 3 3 عمومي زبان خارجي  132117

هم نياز )رياضي 
مباني  -7عمومي 

کامپيوتر و برنامه 
 سازی(

مباني کامپيوترو     --- 3 3 اصلي برنامه سازی پيشرفته 771712 ---- --- 3 3 عمومي فارسي 132114
 برنامه سازی

 زبان خارجي  2 2 لياص زبان تخصصي 771321 --- --- 2 2 عمومي 7انديشه اسالمي  137177

 --- --- 2 2 عمومي 2انديشه اسالمي  137172 ---- 7 --- 7 عمومي تربيت بدني  121117

              

 71ا  جمع واحده 74 جمع واحدها

  

 ترم چهارم ترم سوم

 نوع درس نام درس کد درس
تعداد 

 واحد
 درس نوع نام درس کد درس نیاز دروس پیش نظری        عملي

تعداد 
 واحد

 نیاز دروس پیش نظری        عملي

 معادالت ديفرانسيل  3 3 اصلي مدارهای الکتريکي 771312 2رياضي عمومي   3 3 پايه آمار و احتمال مهندسي 771711

دالت معا -2رياضي عمومي    اصلي رياضيات مهندسي 771313 7رياضي عمومي  --- 3 3 پايه معادالت ديفرانسيل 771421
 ديفرانسيل

    اصلي معماری کامپيوتر 771771 2فيزيك 7 --- 7 پايه 2فيزيك مايشگاه آز  771424
 مدارهای منطقي

 771311 هم نياز )رياضيات گسسته( -- 3 3 اصلي مدارهای منطقي 771711
آز مايشگاه مدار منطقي و 

هم نياز  -مدارهای منطقي 7  7 اصلي معماری کامپيوتر
 کامپيوتر( )معماری

 ساختمان داده   3 تخصصي طراحي الگوريتم ها 771774 برنامه سازی پيشرفته -رياضيات گسسته  3 3 اصلي ساختمان های داده  771711

771321 
طراحي شي ء گرای سيستم 

 ها
 برنامه سازی پيشرفته  3 3 تخصصي تحليل و طراحي سيستم ها 771314 برنامه سازی پيشرفته  3 3 تخصصي

 اصول فناوری اطالعات 771317
-تخصصي
   2 2 عمومي فلسفه اخالق 137127   3 3 اختياری

        ---- 7 --- 7 عمومي 7ورزش  121112

 74جمع واحدها  21جمع واحدها 
 

 توضیحات:
 
 از دانشجو اخذ خواهد شد. زیان ن هیکالس شهر لیساعات تشک شیاست ، لذا با افزاواحد( در نظر گرفته شده  کی) نیساعت حل تمر کیاز دروس ستاره دار مندرج  در جدول  کیهر  یبرا .9
 اخذ و بگذرانند. يدانشگاه شیواحد زبان  پ 4درس  نیقبل از ا دی، با ستندیبرخوردار ن ياخذ درس زبان عموم یالزم برا يآموزش از حد نصاب علم صیکه با تشخ يانیدانشجو .2
 
 



  
 9315 تیرویرایش 

                                           دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد واحد                                                                                   941  واحدها : مجموع
                                           (                                                                                                                            و بعد از آن  15)ورودی  -کامپیوترمهندسي  رشته                                                                                                     

 ترم  ششم  ترم پنجم

 نوع درس نام درس کددرس
تعداد 

 احد  و
 نوع درس نام درس کد درس نیاز دروس پیش نظری        عملي

تعداد 
 واحد

 نیاز دروس پیش نظری        عملي

 يزپردازنده و اسمبلير 7  7 اصلي آزمايشگاه  ريز پردازنده 771377 ساختمان های داده  3 3  نظريه زبان ها و ماشين ها 771772

771311 
طراحي کامپيوتری سيستم 

 رياضيات مهندسي  3 3 اصلي سيگنال ها و سيستم ها 771372 معماری کامپيوتر  3 3 اصلي های ديجيتال

  3 3 اصلي سيستم های عامل 771722 زبان تخصصي    اصلي روش پژوهش و ارائه 771311
 -ساختمان های داده
 معماری کامپيوتر

 ساختمان های داده  3 3 اصلي اصول طراحي کامپايلر 771373 معماری کامپيوتر  3 3 اصلي ريز پردازنده و زبان اسمبلي 771314
 واحد 41بعد از گذراندن  7  7 تخصصي کارآموزی 771374 دادههای ساختمان   3 3 تخصصي پايگاه داده ها 771311

 مهندسي نرم افزار مايشگاه آز 771371
-ليعم

 اختياری
 تحليل و طراحي سيستم ها  3 3 تخصصي مهندسي نرم افزار 771371 (تحليل طراحي سيستم ها)هم نياز  7  7

137117 
تاريخ فرهنگ و تمدن 

 آز مايشگاه پايگاه داده ها 771724   2 2 عمومي اسالمي
-عملي 

 هم نياز ) پايگاه داده ها(  7  7 اختياری

   2 2 عمومي ضوعي قرآنتفسير مو 137147       
 71جمع واحدها 71جمع واحدها

  

 ترم هشتم ترم هفتم

 نوع درس نام درس کد درس
تعداد 

 واحد

 

 نظری        عملي
 نوع درس نام درس کد درس نیاز دروس پیش

تعداد 
 واحد

 نیاز دروس پیش نظری        عملي

771324 
آز مايشگاه سيستم های 

 عامل
 771327 از )سيستم های عامل(هم ني 7  7 

هوش مصنوعي و سيستم های 
 خبره

 ساختمان های داده  3 3 اصلي

آزمايشگاه  شبکه های  771324 سيستم های عامل  3 3 اصلي شبکه های کامپيوتری 771371
 کامپيوتری

هم نياز )شبکه های  7  7 اصلي
 کامپيوتری(

  3 3 تخصصي مهندسي اينترنت 771322 واحد 711بعد از گذراندن  3  3 تخصصي پروژه نرم افزار کامپيوتر 771371
     -شبکه های کامپيوتری
 هم نياز )پايگاه داده(

771374 
روش های رسمي در 

 مهندسي نرم افزار
 تحليل و طراحي سيستم ها  3 3 تخصصي تعامل انسان و کامپيوتر 771323 تحليل و طراحي سيستم ها  3 3 تخصصي

ي زبان های برنامه طراح 771371
 سازی

 تحليل و طراحي سيستم ها  3 3 تخصصي آزمون نرم افزار 771321 اصول طراحي کامپايلر  3 3 تخصصي

771321 
اصول مديريت و برنامه ريزی 

 راهبردی فناوری اطالعات
تخصصي 
   2 2 عمومي دانش خانواده و جمعيت 111117   3 3 اختياری

        ----  2 2 عمومي اسيآشنايي با قانون اس 137132

              
 74جمع واحدها  74جمع واحدها 

 


