
 دماوند  موسسه آموزش عالی ارشاد

 

   
     95ویرایش تیر  (93گرایش فناوری اطالعات )ورودی -رشته مهندسی کامپیوتر واحد 140 مچموع:

      دوم نیمسال        اول نیمسال 

 نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس  نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس

 1فیزيک 1  1 پايه 1آز فیزيک 114522    3 3 پايه 1رياضي*  114574

 1رياضي  3 3 پايه 2رياضي * 114576    3 3 پايه 1فیزيک  114511

 1فیزيک  3 3 پايه 2فیزيک 114514   1  1 پايه کارگاه عمومي  114101

 سازیمباني کامپیوتر و برنامه  3 3 اصلي سازی پیشرفتهبرنامه 114102    3 3 اصلي سازیمباني کامپیوتر و برنامه 114100

   3 3 اصلي رياضیات گسسته 114103    2 2 عمومي 1انديشه اسالمي 431011

 زبان خارجي  2 2 تخصصي زبان تخصصي 114107   1  1 عمومي 1تربیت بدني 920001

   2 2 عمومي 2انديشه اسالمي 431012    3 3 عمومي زبان خارجي  432061

    17 جمع      3 3 عمومي فارسي 432068

            19 جمع  

 

      چهارم نیمسال        سوم نیمسال 

 نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس  نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس

 زبان تخصصي  2 2 اصلي ارائه مطالب علمي و فني 114113  2فیزيک  1 1 پايه 2آز فیزيک 114528

 آمار و احتماالت کاربردی  3 3 اصلي اقتصاد مهندسي 114524  1رياضي  3 3 پايه آمار و احتمالت کاربردی 114106

 رياضیات گسسته  3 3 اصلي منطقيمدارهای 114109  2رياضي  3 3 پايه معادالت ديفرانسیل 114520

 مباني فناوری اطالعات  3 3 اصلي اصول و مباني مديريت  114110  کامپیوترمباني -رياضیات گسسته  3 3 اصلي هاساختمان داده 114104

 هاساختمان داده  3 3 تخصصي هاها و ماشیننظريه زبان 114112  2فیزيک  3 3 اصلي مباني الکترونیک ديجیتال 114108

 معادالت ديفرانسیل  3 3 اختیاری بهینه سازی کاربردی 114111    3 3 تخصصي مباني فناوری اطالعات 114105

   2 2 عمومي تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 431041   1  1 عمومي 2تربیت بدني 451061

    18 جمع      2 2 عمومي فلسفه اخالق 431023

            19 جمع  
 توضیحات:

 

 لذا با افزايش ساعات تشکیل کالس شهريه ان نیز از دانشجو اخذ خواهد شد. ،در جدول يک ساعت حل تمرين )يک واحد( در نظر گرفته شده است برای هر يک از دروس ستاره دار مندرج .1

 پیش دانشگاهي اخذ و بگذرانند. واحد زبان 4بايد قبل از اين درس  ،تنددانشجوياني که با تشخیص آموزش از حد نصاب علمي الزم برای اخذ درس زبان عمومي برخوردار نیس .2

 .بگذرانند را جدول در مندرج دروس کلیه موظفند دانشجويان لذا ،باشدمي 93 ورودی دانشجويان خاص برنامه اين .3
 

  



 دماوند  موسسه آموزش عالی ارشاد

 

     95ویرایش تیر  (93گرایش فناوری اطالعات )ورودی -رشته مهندسی کامپیوتر واحد 140 مچموع:

      ششم نیمسال        پنجم نیمسال 

 نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس  نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس

 معماری کامپیوتر  3 3 اصلي ريزپردازنده و زبان اسمبلي 114308  معادالت ديفرانسیل-2رياضي  3 3 اصلي رياضیات مهندسي 114303

 ها(سیستموطراحينیاز )تحلیلهم 1  1 اختیاری افزارآزمايشگاه مهندسي نرم 114310  های دادهساختمان  3 3 اصلي هاطراحي الگوريتم 114118

 های دادهساختمان  3 3 اصلي اصول طراحي کامپايلر 114313  معادالت ديفرانسیل  3 3 اصلي مدارهای الکتريکي 114302

 معماری -های دادهساختمان  3 3 اصلي های عاملسیستم 114122  منطقيمدارهای  3 3 اصلي معماری کامپیوتر 114116

 رياضیات مهندسي  3 3 اصلي هاها و سیستمسیگنال 114312  نیاز )معماری(هم-منطقيمدارهای 1  1 اصلي منطقي و معماریآز مدارهای 114304

 واحد 80بعد از گذراندن  1  1 تخصصي کارآموزی 114140  سازی پیشرفتهبرنامه  3 3 تخصصي هاتحلیل و طراحي سیستم 114305

 ها(نیاز )پايگاه دادههم 1  1 اختیاری هاآزمايشگاه پايگاه داده 114125  های دادهساختمان  3 3 تخصصي هادادهپايگاه 114309

 -   2 عمومي تفسیر موضوعي قرآن 431051     19 جمع  

    17 جمع          

 

      هشتم نیمسال        هفتم نیمسال 

 نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس  نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس

 های کامپیوتری(نیاز )شبکههم  1  1 اصلي های کامپیوتریآزمايشگاه شبکه 114124  ريزپردازنده و زبان اسمبلي  1  1 اصلي آزمايشگاه ريزپردازنده 114311

114320 
 ريزی اصول مديريت و برنامه

 راهبردی فناوری اطالعات
   3 3 تخصصي

 
 های دادهساختمان  3 3 اصلي های خبرهمصنوعي و سیستمهوش 114321

 کامپیوتریهایشبکه-مهندسياقتصاد  3 3 تخصصي تجارت الکترونیکي 114126  های عامل(نیاز )سیستمهم 1  1 اصلي آزمايشگاه سیستم عامل 114130

 های کامپیوتریشبکه  3 3 تخصصي مباني رايانش امن 114138  های عاملسیستم  3 3 اصلي های کامپیوتریشبکه 114316

     3 3 تخصصي فناوری اطالعاتهایپروژهمديريت 114141
  3 3 تخصصي سازمانيسازی کاربردهایيکپارچه 114139

 -هاتحلیل و طراحي سیستم

  واحد 100بعد از گذراندن 3  3 تخصصي پروژه فناوری اطالعات 114136 کامپیوتریهایشبکه

   2 2 عمومي دانش خانواده و جمعیت 440001    2 2 عمومي آشنايي با قانون اساسي 431032

    15 جمع        16 جمع  

 

 


