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5 از 1صفحه فناوری اطلعاات رایشبرنامه درسی رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر، گ

مقدمه1
،  رش99ته مهندس99ی۰۸/۰۲/۹۲م جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ بر اساس آیین نامه مصوب هشتصد و بیست و هشت

) رایانش امن می باشد ۴ و  فناوری اطلعاات) ۳) نرم افزار،۲) معماری سیستم های کامپیوتر، ۱کامپیوتر دارای چهار گرایش  
 آورده شده است  برنامه درسی همراه با توضیحات بیشتر از س99ایت گ99روه ب99ه نش99انیفناوری اطلعااتدر این نوشته برنامه درسی رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش 

http://ce.miau.ac.irق99ابل دریاف9999ت می باش99999د   دانش9999جو می بایس99999ت  ا9ی9ن9 برنام999ه درس999ی ا9 ا9ز9 س999ایت گروه99 ب999ارگ«اری و9 م 99999العه منوی دروس- چارت پیشنهادی دروس»   > و9  مس999یر «
کند 

فناوری اطلعاات     برنامه درسی رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش2

۱ واحد درس در شش دسته گوناگون می گ«رانند که در جدول شماره ۱۴6 در طول دوره ، فناوری اطلعاات   دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش
آمده اند 

 دسته های درسی)۱جدول 

توضیحاتتعداد واحددسته درسردیف

 مشخص شده اند 2در جدول  واحد4درس های پیش نیاز دانشگاهی1
 مشخص شده اند 3در جدول  واحد24درس های عمومی2
).4در صفحه آرایش درسی مشخص شده اند (صفحه  واحد20درس های پایه3
).4در صفحه آرایش درسی مشخص شده اند (صفحه  واحد59درس های اصلی4
).4در صفحه آرایش درسی مشخص شده اند (صفحه  واحد31درس های تخصصی5
 واحدی  از درس های اختیاری الزامی است ۱ مشخص شده اند  گرفتن دو درس آزمایشگاهی ۴در جدول  واحد8 اختیاریدرس های6

 واحد146جمع

پیش نیاز دانشگاهی  درس های) 2جدول 

تعدادنام درسردیف
واحد

نوع
واحد

توضیحاتپیش نیاز (هم نیاز)

1
نظری۲زبان پیش دانشگاهی

بین این دو درس  درس از ۱
نظری۲فارسی پیش دانشگاهی

حتماً باید گرفته شود نظری۲ریاضی پیش دانشگاهی2

4پیش دانشگاهیجمع کل واحدهای 
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5 از 2صفحه فناوری اطلعاات رایشبرنامه درسی رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر، گ

 واحد)۲4 درس های عمومی و معارف اسلمی ()3جدول

تعدادنام درسگرایشردیف
واحد

نوع
واحد

توضیحاتپیش نیاز (هم نیاز)

۱

لم
 اس
ری

 نظ
نی
مبا

نظری۲ (مبدا و معاد)۱اندیشه اسلمی 

 ترم۲ درس از این گرایش در ۲
گوناگون 

۱اندیشه اسلمی نظری۲ (نبوت و امامت)۲اندیشه اسلمی 

نظری۲انسان در اسلم

نظری۲حقوق اجتماعی وسیاسی در اسلم

۲

می
سل

ق ا
خل

 ا

نظری۲فلسفه اخلق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

 درس از این گرایش ۱
نظری۲اخلق اسلمی (مبانی و مفاهیم)

نظری۲آیین زندگی (اخلق کاربردی)

نظری۲عرفان عملی اسلم

۳

می
سل

ب ا
قل
 ان

نظری۲انقلب اسلمی ایران

 درس از این گرایش ۱
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلمی

ایران
نظری۲

نظری۲اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

دن۴
 تم
خ و

تاری
می
سل

ا

نظری۲تاریخ تحلیلی صدر اسلم

 درس از این گرایش ۱
نظری۲تاریخ امامت

۵
ابع
 من
ی با

شنای
آ

می
سل

ا

نظری۲تفسیر موضوعی قرآن

 درس از این گرایش۱
نظری۲تفسیر موضوعی نهج البلغه

نظری۳زبان فارسی--6

نظری۳زبان انگلیسی--۷

عملی۱۱تربیت بدنی --۸

عملی۲۱تربیت بدنی --۹

نظری۲دانش خانواده و جمعیت--۱۰

نظری۲تاریخ فرهنگ و تمدن اسلمی--11

۲4جمع کل واحدهای عمومی
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5 از 3صفحه فناوری اطلعاات رایشبرنامه درسی رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر، گ

 واحد). گذراندن دو درس عملی از درس های اختیاری الزامی است.8  درس های اختیاری ()4جدول 

تعدادنام درسردیف
واحد

نوع
واحد

توضیحاتپیش نیاز (هم نیاز)

1
یک درس از کارشناسی ارشد رشته مهندسی

نظری3کامپیوتر

نظری13مباحث ویژه 2
درس های جدید و روزآمد با مجوز دانشکده

در این قالب می تواند عرضه شود.

نظری23مباحث ویژه 3
درس های جدید و روزآمد با مجوز دانشکده

در این قالب می تواند عرضه شود.

4
 واحد از درس های گرایش ها یا تمرکزهای8تا 

دیگر مهندسی کامپیوتر
8تا 

با رعایت پیش نیاز در هر مورد.واحد

نظری3یک درس از دوره کارشناسی دانشکده های دیگر5

6
نمونه سازی سیستم های پیچیده سخت افزاری

معماری کامپیوتر و  سیستم های عاملنظری3-نرم افزاری

نظری3مقدمه ای بر علم اعصاب7
(تحلیل و طراحی سیستم ها)عملی1آزمایشگاه مهندسی نرم افزار8
(اصول طراحی کامپایلر)عملی1آزمایشگاه اصول طراحی کامپایلر9

(پایگاه داده ها)عملی1آزمایشگاه پایگاه داده ها10
(مدارهای الکتریکی)عملی1آزمایشگاه مدارهای الکتریکی11
طراحی مدارهای واسطعملی1آزمایشگاه مدارهای واسط12
(اصول رباتیکز)عملی1آزمایشگاه اصول رباتیکز13
(گرافیک کامپیوتری)عملی1آزمایشگاه گرافیک کامپیوتری14
(طراحی بازی های کامپیوتری)عملی1آزمایشگاه بازی های کامپیوتری15
(واقعیت مجازی)عملی1آزمایشگاه واقعیت مجازی16
(امنیت شبکه)عملی1آزمایشگاه امنیت شبکه17

عملی1کارگاه ساخت ربات18
 بهدرس پایه جایگزین سکارگاه عمومین

صورت اختیاری عرضه می شود.
(سیگنال ها و سیستم ها)عملی1کارگاه برنامه نویسی مت لب19
سیستم های کنترل خطیعملی1آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی20
سیستم های کنترل خطیعملی1آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی21
ریزپردازنده و زبان اسمبلینظری3سیستم های اتوماسیون صنعتی22
نظری2علوم و معارف دفاع مقدس23

گذراندن دو درس عملی الزامی است.۸جمع کل واحدهای انتخابی

یآرایش درس3
در صفحه بعدی، برنامه درس های پیشنهادی در هر ترم آمده است  درس های اصلی، تخصصی، تخصص- اختیاری و اختیاری که در ترم ه99ای ف99رد آرای99ش درس99ی
مشخص شده اند،  در ترم مهر و درس های اصلی، تخصصی، تخصصی- اختیاری و اختیاری که در ترم های زوج آرایش درسی مشخص شده اند، در ترم بهمن ارایه می شوند 
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و  کامپیوتر  مبان99ی 
برنامه سازی *

اصلی   نظری۳

مدارهای الکتریکی

اصلی   نظری۳

ریاضیات گسسته*

اصلی   نظری۳

برنامه سازی پیشرفته*

اصلی   نظری۳

ساختمان های داده*

اصلی   نظری۳

مدارهای من قی

اصلی   نظری۳

زبان تخصصی

اصلی   نظری۲

ریاضیات مهندسی

اصلی   نظری۳

معماری کامپیوتر

اصلی   نظری۳

سیستم های عامل

اصلی   نظری۳
طراحی الگوریتم ها

اصلی   نظری۳

زبان  و  ریزپردازنده 
اسمبلی

اصلی   نظری۳

آز سیستم های عامل

اصلی  عملی۱

آز شبکه های کامپیوتری

اصلی  عملی۱

روش پژوهش و ارایه

اصلی   نظری2

کامپیوتری  طراحی 
سیستم های دیجیتال

اصلی   نظری۳

و  مصنوعی  هوش 
سیستم های خبره

اصلی   نظری۳

شبکه های کامپیوتری

اصلی   نظری۳

و آ_ز من قی  مدارهای   
معماری کامپویتر

اصلی  عملی۱

آز ریز پردازنده

اصلی  عملی۱

۱ریاضی عمومی 

پایه   نظری۳

۲ریاضی عمومی 

پایه   نظری۳

۲فیزیک 

پایه   نظری۳

معادلت دیفرانسیل

پایه   نظری۳

کارگاه کامپیوتر

پایه  عملی۱

۲آزمایشگاه فیزیک 

پایه  عملی۱

طراحی  و  تحلی999ل 
سیستم ها

تخصصی   نظری۳

پایگاه داده ها

تخصصی   نظری۳

تجارت الکترونیکی

تخصصی   نظری۳

اقتصاد مهندسی

تخصصی   نظری۳

مبانی رایانش امن

تخصصی   نظری۳

 واحد)۸۰کار آموزی (بعد از 

تخصصی  عملی۱

 واحد)۱۰۰پروژه (بعد از 

تخصصی  عملی۳

پروژه های  مدیریت  
فناوری اطلعات

تخصصی   نظری۳

برنامه  و  مدیری9ت  اص9ول 
فناوری  راهبردی  ریزی 

اطلعات

تخصصی   نظری۳

سازی  یک پارچ99ه 
کاربردهای سازمانی

تخصصی   نظری۳

از  نظری  درس 
درس های اختیاری

اختیاری   نظری۳

از  نظری  درس 
درس های اختیاری

اختیاری   نظری۳

آز مایشگاه پایگاه داده

اختیاری  عملی۱

از  عملی  درس 
درس های اختیاری

اختیاری  عملی۱

اصول فناوری اطلعات

تخصصی-   نظری۳

زبان فارسی

عمومی  نظری۳

زبان انگلیسی

عمومی  نظری۳

۱تربیت بدنی 

عمومی  عملی۱

سیگنال ها و سیستم ها

اصلی   نظری۳

نظریه زبان ها و ماشین ها

اصلی   نظری۳

اصول طراحی کامپایلرها

اصلی   نظری۳

آمار و احتمال مهندسی

پایه   نظری۳

۱فیزیک 

پایه   نظری۳

عمومی

عمومی  نظری۲

- ب8ترم  - م7ترم   - ب6ترم  - م5ترم  - ب4ترم  - م3ترم  - ب2ترم  - م1ترم 

 واحد۱۸ واحد۱۷ واحد۱۷ واحد۱۸ واحد۱۸ واحد۱۸ واحد۱۶ واحد۱۸

عمومی

عمومی  نظری۲

عمومی

عمومی  نظری۲

عمومی

عمومی  نظری۲

عمومی

عمومی  نظری۲

عمومی

عمومی  نظری۲

۲تربیت بدنی 

عمومی  عملی۱

عمومی

عمومی  نظری۲

: پیش نیاز
: هم نیاز

* : درس مهم
عدد : تعداد واحد درس  به بعد۹۳ورودی 
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کارشناسی پیوسته
فناوری اطلعات
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توضیحات دیگر4
اخبار و اطلعیه های گروه کامپیوتر از طریق پایگاه:// . . .http cemiau ac ir.به اطلع دانشجویان رسانده می شود. دانشجو موظف به پیگیری اخبار پایگاه می باشد  
.حتما بر اساس آرایش ترمی که انتخاب واحد نمایید تا در ترم های آینده دچار مشکل نگردید
درس های اصلی، تخصصی، تخصص- اختیاری و اختیاری که در ترم های فرد آرایش درسی مشخص شده اند،  در ترم مهر و درس های اصلی، تخصصی، تخصصی- اختیاری و اختیاری که در ترم های زوج آرایش درسی 

مشخص شده اند، در ترم بهمن ارایه می شوند.

باید قبل از درس وابسته خود گذرانده شود و به صورت خط پر بین دو درس نشان داده شده است"درسی است که حتما: درس پيش نياز.

فرق این درس ها با درس های پیش نیاز دراین است که می توان آن ها را همزمان با درس های وابسته شان نیز انتخاب کرد و نیازی به اینکه حتما در ترم های گذشته گذرانده و یا انتخاب شده باشند هم نيازدرس های :
نیست. به عبارت دیگر دانشجو می تواند درس وابسته را همزمان با هم نیازش انتخاب کند و حتی اگر در درس هم نیاز مردود شده باشد یا درجلسه امتحان غیبت نماید ولی درس وابسته را بگذراند نمره درس وابسته

پذیرفته می شود. رابطه هم نیازی به به صورت خط نقطه چین بین دو درس نشان داده شده است.
درس هایی که پیش نیاز و یا هم نیاز تعداد زیادی درس هستند، مانند سمبانی کامپیوترن، سساختمان داده هان و .... که با علمت ی در آرایش درسی مشخص شده اند. سعی نمایید که این درس ها را حتمادرس های مهم :

پاس نمایید و آن ها را حذف ننمایید. چرا که ممکن است یک سال فارغ التحصیلی شما به عقب بیافتد.    
 نیمسال می باشد. 12 حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی 
 عهده خود دانشجو خواهد بود. در صورت عدم رعایت مواردی همچون هم نیازی و پیش نیازی درس ها و سایر نکات فوق و بروز هرگونه مشکل در هنگام فارغ التحصیلی، مسؤولیت آن بر
 واحد انتخاب نماید؛ مگر این که ترم آخر باشد.12دانشجو در هر ترم باید حداقل 
 واحد انتخاب نماید.20دانشجو در هر ترم می تواند حداکثر 
 واحد می توانند اخذ کنند.۱۴ باشد، مشروط شناخته می شوند و در نیمسا ل بعدی حداکثر 12دانشجویانی که معدل نمرات نیمسال قبل آنها کمتر از 
 واحد می باشد24 و یا دانشجویان ترم آخر 17حداکثر تعداد انتخاب واحد برای دانشجویان دارای معدل بالی 
.منظور از ترم آخر یعنی این که با پاس شدن درس های آن ترم، تمام درس های دوره به پایان برسد
 نماید.       واح_د انتخ_اب 24در صورت مشروطی باز هم در ترم آخر دانشجو م_ی توان_د ح_داکثر 
در صورتی که دانشجو درس پیش نیاز را اخذ کرده باشد و به دلیلی نتوانسته باشد آن درس را پاس نماید، می تواند آن درس را در ترم های دیگر همراه با درس های وابسته خود بگذراند. به عبارتی دیگر اگر درس

پیش نیاز اخذ شود ولی پاس نشود، در ترم های دیگر تبدیل به هم نیاز می شود.
 .رعایت پیشنیاز و همنیاز برای ترم آخر ضروری نیست
 درس ها بوده و نیازی به مراجعه آموزش مربوطه جهت حذف آن درس ها نیست   عدم شرکت در آزمون پایان ترم برای حداکثر سه عنوان درس_ی ب_ه منزل_ه ح_ذف آن.
واحد تئوری را با موفقیت گذرانده باشد، می تواند واحدهای باقی مانده را معرفی به استاد بگیرد.۶در صورتی که دانشجو همه درس های خود، به جز حداکثر 
.فقط درس های تئوری را می توان معرفی به استاد گرفت
واحد تئوری را می توان معرفی به استاد گرفت.۶حداکثر 

http://ce.miau.ac.ir/
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