
(واحد2)علوم و معارف دفاع مقدس51(واحد3)آزمون نرم افزار 44(واحد3) پایگاه داده ها37(واحد3)اصول طراحی کامپایلر 29(واحد3)نظریه زبانها 22( واحد3)مدار الکتریکی15( واحد3)  2ریاضی عمومی8( واحد3) 1ریاضی عمومی1

24- پیشنیاز 17- پیشنیاز 17- پیشنیاز 17- پیشنیاز 11-پیشنیاز 1- پیشنیاز ----

30212013021202302130830213173021322302140530215123021111

(واحد3)(مباحث ویژه)اخ52(واحد3)تعامل انسان و کامپیوتر45(واحد1)ازمایشگاه سیستم عامل38(واحد3)سیستم عامل30(واحد1)ازمایشگاه مدارمنطقی و معماری 23( واحد2)زبان تخصصی16( واحد3) 2فیزیک9(واحد3) 1فیزیک 2

24- پیشنیاز 30- همنیاز 21و17- پیشنیاز 21و همنیاز14- پیشنیاز 7- پیشنیاز 1- پیشنیاز 
3021205302120630213073021315302131630213253021511

(واحد3)طراحی شی گرا سیستم ها53(واحد3)مهندسی اینترنت46(واحد3)طراحی زبانهای برنامه سازی39(واحد3)طراحی کامپیوتری سیستم ها دیجیتال31(واحد3)1تحلیل و طراحی سیستم ها24( واحد3)ساختمان داده  17( واحد3)برنامه نویسی پیشرفته10( واحد3)مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 3

10-پیشنیاز 37و همنیاز 40- پیشنیاز 29- پیشنیاز 21- پیشنیاز 10- پیشنیاز 10و5- پیشنیاز 3- پیشنیاز ----'
30213023021303302130630214043021318302141830215033021514

(واحد1)ازمایشگاه ریزپردازنده54(واحد1)ازمایشگاه شبکه47(واحد1)(از مهندسی نرم افزار40(واحد3)سیگنالها و سیستم ها 32(واحد3)طراحی الگوریتم25(واحد1)2ازمایشگاه فیزیک18(واحد3)معادالت دیفرانسیل11( واحد1) 1تربیت بدنی 4

48- پیشنیاز 41-همنیاز33- همنیاز 27- پیشنیاز 17- پیشنیاز 9- پیشنیاز 1- پیشنیاز ----
30211093021203302120830213133021319302150730213273021326

(واحد3)روشهای رسمی در مهندسی نرم افزار55(واحد3)ریزپردازنده و زبان اسمبلی 48(واحد3)شبکه های کامپیوتری41(واحد3)مهندسی نرم افزار33(واحد2)روش پژوهش26(واحد3)امار و احتماالت19(واحد3)زبان فارسی 12( واحد3)ریاضیات گسسته5

24- پیشنیاز 21- پیشنیاز 30- پیشنیاز 24- پیشنیاز 16- پیشنیاز 8- پیشنیاز ----'3و1-همنیاز
30213043021107302120430213243021406302132330213203021513 45

( واحد3)پروژه56(واحد1 )(از پایگاه داده49(واحد2)تفسیر موضوعی قران42(واحد1)کارگاه برنامه نویسی متلب 34(واحد3)ریاضیات مهندسی 27(واحد2) ۱اندیشه اسالمی 20(واحد1)کارگاه کامپیوتر 13(واحد2)اخالق اسالمی 6

 واحد100بعد از 37-همنیاز 32همنیاز 11و8- پیشنیاز ----3- پیشنیاز 
3021103302120730211013021312302152230211193021409

)50( واحد3)هوش مصنوعی و خبره43(واحد2)تاریخ فرهنگ اسالمی 35(واحد2)2اندیشه 28( واحد3)معماری کامپیوتر21( واحد3)مدار منطقی14(واحد3)زبان انگلیسی 7 واحد2 ( واحد1)کاراموزی57 دانش و جمعیت خانوداه(

 واحد80بعد از ----17- پیشنیاز --------14- پیشنیاز 5- همنیاز ----

30211083021310302110930211023021106302132130211213021410

( واحد2)انقالب اسالمی 58(واحد1)2تربیت بدنی36

--------

3021104 واحد22- دروس عمومی 3021106
 واحد20- دروس پایه 

 واحد59-  دروس اصلی 
 واحد19-  دروس تخصصی

واحد12- دروس تمرکزتخصصی
واحد8-  دروس اختیاری

( واحد140)ترم بندی پیشنهادی دروس رشته مهندسی کامپیوتر 

( واحد18)ترم هشتم  ( واحد16)ترم هفتم ( واحد16)ترم ششم  ( واحد18)ترم پنجم ( واحد17)ترم چهارم (واحد18)ترم سوم ( واحد19)ترم دوم ( واحد18)ترم اول 




