
 فناوری اطالعاتبرنامه آموزشی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی 

 
 نیمسال اول  نیمسال دوم  نیمسال سوم  نیمسال چهارم  نیمسال پنجم  نیمسال ششم  نیمسال هفتم  نیمسال هشتم

 1ریاضی عمومی   2ریاضی عمومی   عادالت دیفرانسیلم  مهندسی اتریاضی  آمار و احتمال مهندسی  شبیه سازی  سیگنالها و سیستمها  سیستمهای چند رسانه ای

 (80001)ـ  0  (80002)ـ  0  (80003)ـ  3  (80008)ـ  3  (80007)ـ  3  )(ـ  3  )(ـ  3  )(ـ  3

   80001: ش نیازپی  80002: پیش نیاز  80003: پیش نیاز  80001: پیش نیاز  80001و80007: پیش نیاز  70007و80003: پیش نیاز  سیگنالها: پیش نیاز
               

  تحلیل و طراحی سیستمها  طراحی الگوریتم  کارآموزی فناوری اطالعات  مدیریت و برنامه ریزی
مبانی مدارهای الکتریکی و 

 الکترونیکی
 1فیزیک   2فیزیک   ساختار زبان و کامپیوتر 

 (80003)ـ  3  (80007)ـ  3  (70008)ـ  3  (70007)ـ  3  (70021)ـ  3  )(ـ  3  )(ـ  1  )(ـ  3

مدیریت : پیش نیاز

 پروژه
 

تحلیل و : پیش نیاز

 70010طراحی و 
  70012: نیاز هم  70008: پیش نیاز 

  80007: نیازپیش 

 80003: نیاز هم
   1فیزیک   70002و80007:پیش نیاز 

               

 1آز فیزیک   2آز فیزیک   ساختار زبان و کامپیوتر  معماری کامپیوتر  تمهای دیجیتالطراحی سیس  آز معماری کامپیوتر  پروژه فناوری اطالعات  

 (80000)ـ  1  (80008)ـ  1  (70008)ـ  3  (70013)ـ  3  (70017)ـ  3  (70018)ـ  1  )(ـ  3  

  70018و  70010:پیش نیاز  
 :پیش نیاز

 70013و70000
 

 70013: پیش نیاز

 70017: هم نیاز
  70008: زپیش نیا 

 :پیش نیاز

 70002و80007
 (80003: )هم نیاز  80007: هم نیاز 

               

 کارگاه کامپیوتر  مدار منطقی  آز مدار منطقی    آز طراحی سیستمهای دیجیتال  شبکه های کامپیوتر  امنیت شبکه  

 (70003)ـ  1  (70002)ـ  3  (70000)ـ  1    (70017)ـ  1  )(ـ  3  )(ـ  3  

  شبکه کامپیوتر: پیش نیاز  
 80007: پیش نیاز

 سیستم عامل: هم نیاز
 

 70000: پیش نیاز

 70017همنیاز 
     70002: پیش نیاز   

               

 مبانی برنامه سازی  ساختمانهای گسسته  یشرفتهبرنامه سازی پ  ساختمان داده ها و الگوریتم  آز سیستم عامل  آز شبکه های کامپیوتر  مهندسی کاربرد  تجارت الکترونیک

 (80007)ـ  3  (70001)ـ  3  (70007)ـ  3  (70008)ـ  3  (70018)ـ  1  )(ـ  1  )(ـ  3  )(ـ  3
مهندسی : پیش نیاز

 کاربرد
  تحلیل و طراحی: پیش نیاز 

شبکه های : هم نیاز

 کامپیوتر
  70011: پیش نیاز 

 70001: پیش نیاز

 70007: هم نیاز
   80007: پیش نیاز  80007: پیش نیاز 

               

 زبان خارجی    زبان تخصصی  ارائه مطالب علمی و فنی  سیستم عامل      

 (80018)ـ  3    (70008)ـ  2  (70010)ـ  2  (70011)ـ  3      

     80018: پیش نیاز  70008: پیش نیاز        
               

 1تربیت بدنی   2تربیت بدنی   ادبیات فارسی  درس عمومی  طراحی پایگاه داده ها  درس عمومی  درس عمومی  درس عمومی

 (80071)ـ  1  (80072)ـ  1  (80017)ـ  3    (70012)ـ  3      

   80071: پیش نیاز      70008: پیش نیاز      
               

 کارگاه عمومی  کشی صنعتیقشه ن    فناوری اطالعات  های فناوری اطالعاتمدیریت پروژه   مهندسی نرم افزار    

 (80001)ـ  1  (80010)ـ  2    (70018)ـ  3  (70018)ـ  3  )(ـ  3    

         70011: پیش نیاز  70021: پیش نیاز    

 


