
 

، برای دانشجویان به تفکیک سال ورود4۹۳۱دروس پیشنهادی در ترم دوم سال   

«رشته مهندسی کامپیوتر »   

 

 ۱4ورودی 

 ردیف درس واحد / همنیاز پیش نیاز

 ۱ برنامه نویسی پیشرفته ۳ مبانی کامپیوتر

 ۲ گسسته ریاضیات ۳ ، مبانی کامپیوتر۱ریاضی

 ۳ ۲ عمومی ریاضی ۳ ۱ریاضی 

 ۴ ۲فیزیک  ۳ ۱ریاضی 

 ۵ معادالت دیفرانسیل ۳ ۱ریاضی 

 ۶ ۲اندیشه اسالمی  ۲ ۱اندیشه اسالمی 

 ۷ ۲تربیت بدنی  ۱ ۱تربیت بدنی

 8 کارگاه کامپیوتر ۱ مبانی کامپیوتر

 مجموع ۱9 

بعدی برای گرفتن های دروس پیشنهادی واحدهای خود را اخذ نمایید تا در ترمجدول طبق  سعی نمایند ۹4دانشجویان ورودی * 

توانند اخذ درس معادالت کنند دروسشان زیاد و سنگین است، میدانشجویانی که حس می .دچار مشکل نشوید ،موجود در چارت دروس

 دیفرانسیل را به ترم مهر آینده موکول نمایند.

 

 ۱۳ورودی 

 ردیف درس واحد / همنیاز پیش نیاز

 ۱ هاماشینها و نظریه زبان ۳ هادادههای ساختمان 

 ۲ هاطراحی الگوریتم ۳ هاداده های ساختمان

 ۳ معماری کامپیوتر ۳ مدارهای منطقی

 ۴ مهندسی اتریاضی ۳ ، معادالت دیفرانسیل۲ریاضی 

 ۵ روش پژوهش و ارائه ۲ زبان تخصصی

 ۶ درس عمومی ۲ ----

 ۷ و معماری منطقیمدار آز  ۱ مدارهای منطقی

 8 مدارهای الکتریکیآز  ۱ مدارهای الکتریکی

 مجموع ۱8 

که از نظر واحد نسبت به ورودی خود عقب هستند و میخواهند درس دیگری را بگیرند، میتوانند درس  ۹3* دانشجویان ورودی 

 .اخذ کنند ۹9سال را در ترم بهمن یا روش پژوهش ریاضیات مهندسی 

 



 موفق باشید

 بیدکی

تفکیک سال ورود، برای دانشجویان به 4۹۳۱دروس پیشنهادی در ترم دوم سال   

 «رشته مهندسی کامپیوتر » 

 ۱2ورودی 

 ردیف درس واحد / همنیاز پیش نیاز

 ۱ سازیطراحی زبانهای برنامه ۳ کامپایلر

 ۲ افزار مهندسی نرم ۳ تحلیل و طراحی سیستمها

و سیستمهای  هوش مصنوعی ۳ ساختمانهای داده

 خبره

۳ 

 ۴ های کامپیوتریشبکه ۳ سیستم عامل

 ۵ و اسمبلی ریزپردازنده ۳ معماری کامپیوتر

 ۶ درس عمومی ۲ ----

 ۷ پایگاه دادهآز  ۱ هاپایگاه داده

 مجموع ۱8 

 ۹9نیز  بگذرانند تا در ترم مهر در ترم جاری آن را  بایداند، تاکنون اخذ نکردهات مهندسی را که درس ریاضی ۹9* دانشجویان ورودی 

 اخذ، وش مصنوعیهای درس سیستمها را اخذ کنند )در صورت نیاز به جایگزینی، بهتر است آن را به جبتوانند درس سیگنالها و 

 (د.نمایی
 

 ۱۹ورودی 

 ردیف درس واحد پیش نیاز

 ۱ ذخیره و بازیابی اطالعات ۳ هاپایگاه داده

 ۲ پروژه کارشناسی ۳ واحد درسی ۱۱۱گذراندن 

 ۳ کارآموزی ۲ واحد درسی 8۱گذراندن 

 ۴ درس عمومی ۲ ----

 ۵ آز الکترونیک ۱ مدارهای الکترونیکی

---- 
سازی کامپیوتری شبیه ۳

 )اختیاری(

۶ 

---- 
های اطالعات مدیریت سیستم ۳

 )اختیاری(

۷ 

 8 )اختیاری( مباحث ویژه ۳ ----

 مجموع ۲۱ 

 را تاواسط کاربری(  و ، مهندسی اینترنتکامپیوتری )محاسبات عددی، گرافیکدرس اختیاری  4که  ۹9دانشجویان ورودی درمورد * 

واحد اختیاری  99الزم به ذکر است که دانشجویان مجاز به گذراندن  اند، اخذ تنها یک درس اختیاری دیگر کافیست.به حال گذرانده

 هستند.


