
  

 

 

 

 2ترم   1ترم 

 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس  نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 1ریاضی عمومی  ۳ 1914102 2ریاضی عمومی    ----- ۳ 1914101 1ریاضی عمومی 

 1فیزیک  ۳ 2010125 2فیزیک   ----- ۳ 2010115 1فیزیک 

 (1)فیزیک  1 2010116 1آز فیزیک   ----- 4 17۳0115 برنامه سازي كامپیوتر و آز

 برنامه سازي كامپیوتر و آز 4 17۳4102 برنامه سازي پیشرفته و آز  ----- 1 17۳0101 كارگاه كامپیوتر

4-271010۳ 2تربیت بدنی   ----- 1 17۳010۳ كامپیوترآشنایی با مهندسی   1تربیت بدنی  1 

 ----- ۳ 2510111 زبان عمومی فنی مهندسی  ----- 1 2710101-2 1تربیت بدنی 

 برنامه سازي كامپیوتر و آز ۳ 17۳0217 ساختمانهاي گسسته  ----- 2 ----- معارفدرس گروه 

  15     18  

 

 4ترم   3ترم 

 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس  نیازپیش واحد کد  درس درسنام  

 معادالت دیفرانسیل -2ریاضی  ۳ 1914252 ریاضی مهندسی  (2)ریاضی  -1ریاضی  ۳ 1914251 معادالت دیفرانسیل

 احتمال مهندسی  ساختمان گسسته-برنامه سازي پیشرفته و آز ۳ 17۳4212 ساختمان داده

 احتمال مهندسییا آمار و 

1912296 

1912291 

 2ریاضی  ۳

مبانی مدارهاي الكتریكی و    ۳ 17۳0120 مبانی فناوري اطالعات

 الكترونیكی

 )معادالت دیفرانسیل(-2فیزیک  ۳ 17۳2207

 1طراحی سیستم هاي دیجیتال  ۳ 17۳2208 كامپیوتر معماري   ۳ 17۳220۳ 1طراحی سیستم هاي دیجیتال 

 مبانی فناوري اطالعات IT 17۳6208 ۳اخالق حرفه اي در   (1)طراحی سیستم هاي دیجیتال  1 17۳2204 1هاي دیجیتال آز طراحی سیستم 

  ۳ 2610252 فارسی  (2)فیزیک  1 2010126 آز فیزیک الكتریسیته

      ----- 2 ----- معارفدرس گروه 

      زبان عمومی فنی و مهندسی 2 2510۳18 زبان تخصصی كامپیوتر
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 دانشگاه صنعتی اصفهان                                               

 دانشكده برق و كامپیوتر                                                       

                            

 

 رشته مهندسی فناوري اطالعات                                 برنامه درسی      

   94-93-92 سال هايورودي مخصوص دانشجویان  

 



 

 

 

 

 

 6ترم   5ترم 

 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس  نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 كامپیوتر معماري ۳ 1740۳20 1شبكه هاي  كامپیوتري   اطالعات مبانی فناوري 2 1۳12۳54 اصول مدیریت و تئوري سازمان

 اصول مدیریت و تئوري سازمان -)1مهندسی نرم افزار ( IT 17۳6407 ۳مدیریت و كنترل پروژه   داده ها  ساختمان ۳ 17۳4420 مصنوعی هوش

 (1)مهندسی نرم افزار  1 17۳4۳07 1آز مهندسی نرم افزار   ساختمان داده  ۳ 17۳4۳0۳ 1پایگاه داده ها 

 واحد 60گذراندن  -برنامه سازي پیشرفته و آز ۳ 17۳4۳12 1مهندسی نرم افزار   كامپیوتر معماري –ساختمان داده  ۳ 17۳4۳20 1سیستم عامل 

 تحلیل سیستمها تجزیه ۳ 17۳0425 انتقال داده ها  مهندسی  ریاضی ۳ 1718204 سیستمهاو  سیگنالهاتحلیل  تجزیه

 ----- 2 ----- معارفدرس    2 ----- معارفدرس 

  *  درس اختیاري  (1)پایگاه داده ها 1 17۳4452 1آز پایگاه داده ها 

  17       

 
      18  

 

  8ترم   7ترم 

 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس  نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 2شبكه هاي كامپیوتري  ۳ 17۳64۳2 امنیت شبكه  1شبكه هاي كامپیوتري  ۳ 17۳6۳18 مهندسی فناوري اطالعات

 مبانی فناوري اطالعات -1مهندسی نرم افزار  ۳ 17۳6450 تعامل انسان و كامپیوتر  1شبكه هاي كامپیوتري  ۳ 17۳6۳10 2شبكه هاي كامپیوتري 

  2 ---- درس معارف  واحد گذرانده 85-یصتخص زبان 2 1740۳12 ارائه مطالب علمی و فنی

  * ---- درس اختیاري  واحد 100گذراندن  ۳ 1740۳50 1پروژه 

  * ---- درس اختیاري  1شبكه هاي كامپیوتري  1 1740404 آز شبكه هاي كامپیوتري

 ITمدیریت و كنترل پروژه  IT 17۳64۳8 ۳مدیریت استراتژیک    2 ---- درس معارف

     * ----- اختیاريدرس 
 

 

  17     17  

         

         

                                             

 اصفهاندانشگاه صنعتی                                                

 دانشكده برق و كامپیوتر                                                       

                            

 

 رشته مهندسی فناوري اطالعات                                 برنامه درسی      

   94-93-92 سال هايورودي مخصوص دانشجویان  

 



 

 

 
 

      

 اختیاري الزامی است -واحد از مجموعه واحدهاي تخصصی 7اخذ   *

 1شبكه هاي كامپیوتري  –ریاضی مهندسی  ۳ 17۳6426 سیستم هاي چند رسانه اي

 احتمال مهندسی –برنامه سازي پیشرفته و آز  ۳ 17۳4417 شبیه سازي كامپیوتري

 1مهندسی نرم افزار  ۳ 17۳4449 2مهندسی نرم افزار 

 2طراحی سیستم هاي دیجیتال  1 17۳2۳08 2آز طراحی سیستم هاي دیجیتال 

 1پایگاه داده  ۳ 17۳4۳08 2پایگاه داده ها 

 واحد 100گذراندن  ۳ 17۳0449 مباحث ویژه در كامپیوتر

 )مهندسی فناوري اطالعات()اقتصاد مهندسی(،  2 17۳6401 تجارت الكترونیكی

 ساختمان داده ها ۳ 17۳4425 طراحی الگوریتم هاتحلیل 

 سیستم عامل 1 17۳4۳04 آز سیستم عامل

 هاساختمان داده ۳ 17۳4۳25 هاها و ماشیننظریه زبان

 احتمال مهندسی ۳ 1۳10۳51 مهندسی  اقتصاد

 یا آمار و احتمال مهندسی
 

 

  واحد مجاز نبوده و فارغ التحصیلی را منوط به پرداخت هزینه واحد هاي اضافی میكند. 141بیش از  گذراندن واحد باشد. 140هاي گذرانده براي فارغ التحصیلی نباید كمتر از مجموع واحد التحصیلی:فارغ 

دیگر  اختیاري واحد 5 .باشد )جدول باال( اختیاري-صیتخصدروس  مجموعهواحد باید از  7 واحد اختیاري حداقل 12 از صورت اختیاري اخذ میگردد. بهواحد  12و فقط  ( بودهواحد كار آموزي 2واحد اجباري )شامل  128 واحد، 140مجموع  از اختیاري: دروس

صورت مردودي  در شوند. اخذ باشند، برق و کامپیوتر دانشکده مورد تاییدو مهندسی مكانیک كه  فیزیک ،ریاضی دانشكده هاي صنایع،و كامپیوتر و برخی دروس  برقدروس دانشكده  سایر ،اختیاري رشته-صیمجموعه تخص میتوانند از سایر دروس )یا آزمایشگاه(

  میتوان از سایر دروس مجاز انتخاب نمود. بلكه الزامی به اخذ مجدد همان درس نیست، اختیاريدر یک درس 

  ثبت نام و به پایان برسانند. 6ترم  از بعد تابستان را در آموزيكار میشود دانشجویان درس  توصیه آموزي: کار

 پذیر است. امكان صصی )نه اصلی و پایه(خفارغ التحصیلی و تنها براي دروس ت طشر به فقط آزاد لعهادرس به صورت مط اخذ :مطالعه آزاد


