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نوع درستعداد واحد2031 دروس تخصصی 'گرایش فناوري اطالعاتدروس پایه

نام درس

تربیت بدنی 1

دروس اختیاريدروس اصلیدورس عمومی
 اخذ دو واحد آزمایشگاه یا کارگاه در میان درس هاي اختیاري الزامی است.

تاریخ ویرایش 96/09/10جمع کل واحد 140

تاریخ تحلیلی صدراسالمتربیت بدنی 2

(پایگاه دادده)فیزیک 2مبانی کامپیوتر و برنامه سازي

پیشنیاز (همنیاز)

راهنما

(سیگنال ها و سیستم ها)ریزپردازنده و زبان اسمبلی

انقالب اسالمی ایراندانش خانواده و جمعیتآزمایشگاه  پایگاه دادهتفسیر موضوعی قرآنآزمایشگاه فیزیک 2کارگاه کامپیوترتربیت بدنی 1

(سیستم هاي عامل)مدارهاي منطقی و (معماري کامپیوتر)برنامه سازي پیشرفتهاندیشه اسالمی 1

گذراندن حداقل 100 واحدشبکه هاي کامپیوتري

کارگاه برنامه نویسی متلبآزمایشگاه ریزپردازندهآزمایشگاه سیستم هاي عاملآز مدارهاي منطقی و معماري کامپیوترآیین زندگیتحلیل و طراحی سیستم هااندیشه اسالمی 2اندیشه اسالمی 1

زبان تخصصیزبان انگلیسی

گذراندن حداقل 80 واحدتحلیل وطراحی سیستم ها و شبکه هاي کامپیوتري

پروژه فناوري اطالعاتآزمایشگاه  شبکه هاي کامپیوتريروش پژوهش و ارائهاصول مدیریت و برنامه ریزي راهبردي فناوري اطالعاتمدیریت پروژه هاي فناوري اطالعاتزبان تخصصیزبان فارسیزبان انگلیسی

ساختمان هاي دادهساختمان هاي داده و معماري کامپیوترریاضی عمومی 2 و معادالت دیفرانسیلریاضیات گسسته و برنامه سازي پیشرفته(ریاضی عمومی 1)/(مبانی کامپیوتر)

مباحث ویژه 1ریاضیات مهندسی

کارآموزيیکپارچه سازي کاربردهاي سازمانیهوش مصنوعی و سیستم هاي خبرهسیستم هاي عاملریاضیات مهندسیساختمان هاي دادهریاضیات گسستهاصول فناوري اطالعات

معماري کامپیوترمعماري کامپیوترمدارهاي منطقی(ریاضیات گسسته)مبانی کامپیوتر و برنامه سازي

شبکه هاي کامپیوتري واقتصاد مهندسیبرنامه سازي پیشرفتهسیستم هاي عاملساختمان هاي دادهریاضی عمومی2فیزیک 1

مباحث ویژه2سیگنال ها و سیستم هاریزپردازنده و زبان اسمبلیطراحی کامپیوتري سیستم هاي دیجیتالمعماري کامپیوترمدارهاي منطقیبرنامه سازي پیشرفتهمبانی کامپیوتر و برنامه سازي

طراحی الگوریتم هاآمار و احتمال مهندسیفیزیک 2فیزیک 1

اصول طراحی کامپایلر

تجارت الکترونیکیمباحث ویژه 1شبکه هاي کامپیوترياقتصاد مهندسی

مبانی رایانش امن

سیستم هاي عامل و(شبکه هاي کامپیوتري) ساختمان هاي داده ساختمان هاي داده تحلیل و طراحی سیستم ها

نظریه زبان ها و ماشین هاپایگاه داده هامدارهاي الکتریکیمعادالت دیفرانسیلریاضی عمومی 2ریاضی عمومی 1

معادالت دیفرانسیل ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی 1

ترم هشتمترم هفتم

برنامه پیشنهادي دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر-فناوري اطالعات
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