
 چارت انتخاب واحد رشته مهندسی کامپیوتر 

مهندسی کامپیوتر از رشته های پرطرفدار در بین دانش آموزان رشته ی ریاضی می باشد. این رشته در مقطع کارشناسی به دو زیر  

مجموعه های  شاخه ی سخت افزار و نرم افزار تقسیم می شود و در زمینه ی تحلیل،ساخت و راه اندازی و طراحی دستگاه ها و 

 و تا مقطع دکتری تدریس می شود.   سخت افزاری و نرم افزاری می پردازد.این رشته در کشور ما بسیار حائز اهمیت است

در این مقاله به بررسی چارت انتخاب واحد رشته مهندسی کامپیوتر پرداخته می شود. همچنین وظایف فارغ التحصیالن این  

 صی در گرایش های سخت افزار و نرم افزار بررسی می شود. رشته،بازار کار،در آمد و دروس تخص

 

 معرفی رشته ی مهندسی کامپیوتر

مهم ترین شرط موفقیت در این رشته عالقه مندی به برنامه نویسی و ریاضی است و تا حد ممکن باید بر روی تقویت زبان انگلیسی  

ا بروزرسانی نمایند و به جستجو در اینترنت و مطالعه در زمینه  افراد در این رشته باید دائما دانسته های خود ر زمان صرف شود.

ی های به روز عالقه مند باشند. این رشته در مفطع کارشناسی به دو شاخه ی سخت افزار و نرم افزار تقسیم می شود،  لوژوهای تکن 

نشجویان باید تا حد امکان مهارت های  البته تمرکز بیشتری در زمینه ی سخت افزار دارد. این رشته به شدت مهارت محور است و دا

 عملی را در کارآموزی های مختلف بیاموزند و به هیچ عنوان به آموزش های دانشگاهی و تئوری بسنده نکنند.

 گرایش های رشته ی مهندسی کامپیوتر در دوره ی کارشناسی شامل موارد زیر می باشد: 

 گرایش نرم افزار: 

 طراحی سیستم عامل های متنوع، ساخت و اصالح نرم افزار های کامپیوتری پرداخته می شود. در این گرایش به تحلیل اطالعات،  

 گرایش سخت افزار: 

دانشجویان در دروس خود با چگونگی طراحی، ساخت و اصالح سخت افزار های کامپیوتری آشنا می شوند. این سخت افزار ها می  

 ه آن مانند کیبورد، مودم، پرینتر و جیب های رایانه ای باشد. تواند شامل مدار های چاپی،روتر هاو قطعات وابسته ب 

 گرایش مهندسی کامپیوتر فناوری اطالعات: 

این رشته تلفیقی و میان رشته ای محسوب می شود و دروسی از رشته های مهندسی برق،مدیریت،گرایش های نرم افزار و سخت  

سیستم   ناوری اطالعات به توسعه، پیاده سازی، طراحی، پشتیبانی و مدیریتافزار مهندسی کامپیوتر در آن گنجانده شده اند. گرایش ف

 های اطالعاتی مبنی بر رایانه، به ویژه برنامه های سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر می پردازد. 

 چارت انتخاب واحد رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار

همانطور که اشاره شده این رشته در مقطع کارشناسی زیرشاخه های متفاوتی دارد. در جدول زیر دروس رشته یمهندسی  

کامپیوتر گرایش نرم افزار همراه با تعداد واحد هف هم نیاز و پیش نیاز آورده شده است.همچنین در ستون انتهایی نوع  

 مراجعه نمایید.  ل لطفا به سایت ایران تحصیلجداو. برای دستیابی به تدرس)پایه، اصلی،عمومی و غیره( قرار داده شده اس

 نکات مهم 

دانشجوی ترم  .واحد در نیم سال پیش رو انتخاب نماید 24باشد می تواند تا سقف  17در صورتی که معدل دانشجو بیشتر از 

واحد درسی و بدون رعایت پیش نیاز همنیاز اخذ نماید حتی اگر در ترم گذشته مشروط شده   24آخر مجاز است تا سقف 

ترم پیش اخذ شده و پاس شده باشند در غیر این صورت دانشجو مجاز به انتخاب درس   پیش نیاز دروس، الزم است در.باشد

 اگر دانشجو درسی را بیشتر از دوبار بیفتد پیش نیاز آن درس در ترم های آینده تبدیل به هم نیاز خواهد شد.نخواهدبود

 .رعایت پیش نیاز و هم نیاز بر عهده ی دانشجو می باشد

 



 درآمد رشته مهندسی کامپیوتر 

. فارغ  های مختلف است رنامه نویسی و آشنایی با نرم افزار ب ته آنچه که درآمد فرد را مشخص می کتد مهارت وی در این رش در

شرکت  وژه های مختلف را قبول کنند و یا  ت های مختلف کار کنند، به صورت فریلنسر پرالتحصیالن این رشته می توانند در شرک 

 خود را راه اندازی کنند.  

حقوق  میلیون تومان است و  6تا   5حدود در   زه کار پیشنهاد می کننداکامپیوتر ت ن مهندسی ن برای میانگین حقوقی که کارفرمایا

یک فریلنسر کامال به خود وی  مد میانگین درآمیلیون تومان می باشد.  12تا  7 پیشنهادی برای یک برنامه نویس ماهر در حدود 

که برخی دیگر  میلیون تومان درآمد داشته باشند در حالی  30دد با قبول کردن پروژه های متع می تواند در یک  .برخی گی داردبست 

 مد دارند. میلیون درآ 10تا  5ماهیانه با پذیرقتن پروژه های کمتر 

   

 

 

 دروس رشته ی کامپیوتر

 لی فرانسی د معادالت 

 گسسته  یهاساختمان

 شرفته ی پ  ی سازبرنامه

 ی مهندس و احتماالت  آمار

 ی مهندس یاضی ر

 یکی الکتر یمدارها

 ها داده  ساختمان

 ستمی س ی سازو برنامه  نی ماش زبان

 یکی الکترون  یمدارها

 ی منطق یمدارها

 ها تم ی الگور ی طراح

 ی سازبرنامه ی هازبان ی سازادهی و پ  ی طراح

 پردازنده زی ر

 وتر ی کامپ یمعمار

 یوتری کامپ  ی هاشبکه

 عامل  یهاستمی س

 .ی عموم کارگاه

 افزارسخت  ش ی گرا ی تخصص دروس 

 هاستم ی و س هاگنالی س



 یکی الکتر یمدارها

 ها داده  انتقال

 ی خط کنترل  یهاستمی س

 تالی جی د کی الکترون 

 VLSI یهاستم ی س ی طراح

 .ی کارآموز

 افزار نرم ش ی گرا ی تخصص دروس 

 اطالعات  یاب ی و باز رهی ذخ

 لرها ی کامپا و ساخت  ی طراح  اصول 

 ها داده  گاهی پا ی طراح  اصول 

 عامل  ستمی س شگاهی آزما پروژه 

 هاداده گاهی پا شگاهی آزما پروژه 

 یوتری کامپ  ی سازهی شب 

 افزار نرم یمهندس

 ها ستم ی س ی و طراح لی تحل

 ی افزار، کارآموزنرم پروژه 

 

 

 آخرین اخبار رشته مهندسی کامپیوتر 

 بازار کار پررونق رشته مهنذسی کامپیوتر در خارج از کشور  •

ند.  بسیاری از عالقه مندان به رشته مهندسی کامپیوتر، برای تحصیل در این رشته برای دانشگاه های خارج از کشور اپالی می کن 

باال بودن نمرات دروس حسابان، جبر، ریاضیات و مثلثات می تواند برای پذیرش اپالی شما بسیار موثر باشد. تحصیل در این رشته  

سال به طول بینجامد.دانشجویان در سال های اولیه به آموزش پیش نیازهای مهندسی کامپیوتر می پردازند و   ۷تا  ۴ممکن است بین 

را می گذرانند و در سال های بعد روی کالس های پایه در علوم کامپیوتر، مهندسی برق و ریاضیات   دوره های آموزش عمومی

 .تمرکز دارند

  

 آگهی های استخدامی مهندسی کامپیوتر 

 استخدام پشتیبان نرم افزار بیمارستانی •
ن نرم افزار بیمارستانی با یک شرکت معتبر در نظر دارد جهت تامین سرمایه انسانی در رشته مهندسی کامپیوتر، پشتیبا

از متقاضیان محترم عالقمند به دعوت می گردد  .در شهر مراغه یا بناب استخدام نماید sql server تسلط کافی بر نرم افزار

 .تماس حاصل فرمایند ۰۹۳۶۴۱۶۳۷۰۴برای هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

 متخصص پشتیبانی در شرکت نرم افزاری معتبر در مشهد  •



جهت تکمیل   آخرین اخبار استخدامی رشته مهندسی کامپیوتر در زمینه پشتیبانی نرم افزار  شرکت معتبر نرم افزاری در مشهد پیرو

 Sql مسلط به :همکاری  شرایط و تخصص های الزم برای.با انگیزه و خالق نیازمند است پشتیبان نرم افزار کادر اداری و فنی به

serverتماس  ۰۹۳۳۴۵۸۳۹۰۲عالقمندان برای کسب اطالع از حقوق و مزایا با شماره تلفن .،آشنایی کامل به کامپیوتر و شبکه

 .بگیرند

 


