
 
 
 
 
 
 
 

 1ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 ----- 3 1914101 1ریاضی عمومی 

 ----- 3 2010115 1فیزیک 

 ----- 4 1730115 آز و كامپیوترسازي برنامه مبانی

 ----- 1 1730101 كارگاه كامپیوتر

 ----- 1 1730103 آشنایی با مهندسی كامپیوتر

 ----- 3 2510111 زبان عمومی فنی مهندسی

 ----- 1 2710130-1 1تربیت بدنی 

 ----- 2 ----- معارفدرس گروه 

 
 18  

 

 

 2ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد كد  درس نام  درس

 1ریاضی عمومی  3 1914107 2ریاضی عمومی  

 1فیزیک  3 2010125 2فیزیک 

 آزوسازي كامپیوتربرنامه مبانی 4 1734102 سازي پیشرفته و آزبرنامه

 آز(وسازي كامپیوتربرنامه مبانی) 3 1730217 هاي گسستهساختمان

 (2)ریاضی  -1ریاضی  3 1914251 معادالت دیفرانسیل

 (2)فیزیک  1 2010126 آز فیزیک الکتریسیته

 ----- 2 ----- معارفدرس گروه 

 
 19  

 

 3ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد كد  درس نام  درس

 2ریاضی  3 1912291 آمار و احتمال مهندسی

 معادالت دیفرانسیل -2ریاضی  3 1914252 ریاضی مهندسی

 -(2)فیزیک  3 1732207 مدارهاي الکتریکی و الکترونیکی 

 )معادالت دیفرانسیل(

 -برنامه سازي پیشرفته و آز 3 1734212 هاي دادهساختمان

 ساختمان هاي گسسته

 ------ 3 1732203 1طراحی دیجیتال 

 (1)طراحی دیجیتال  1 1732204 1آز طراحی دیجیتال 

 ----- 3 2610252 فارسی

 
 19  

 
 
 

 
 

 4ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 1طراحی دیجیتال  3 1732208 معماري و سازمان كامپیوتر

 هاي داده ساختمان 3 1734325 هاها و ماشیننظریه زبان

 هاي داده ساختمان 3 1734425 هاطراحی الگوریتم

  توصیف زبانهاي

 مدارات و افزارسخت

 (معماري و سازمان كامپیوتر) 3 1718449

 )معماري و سازمان كامپیوتر( 3 1740320 هاي كامپیوتريشبکه

5-2710134 1ورزش   1تربیت بدنی  1 

 ----- 2 ----- معارفدرس گروه 

 
 18  

 

 

 5ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 معماري و سازمان كامپیوتر 3 1732312 ریزپردازنده

  -هاي دادهساختمان 3 1734320 سیستم عامل
 معماري و سازمان كامپیوتر

 و هاسیگنال تحلیل و تجزیه

 هاسیستم
 )ریاضی مهندسی( 3 1718204

 ها الگوریتم طراحی -هاي دادهساختمان 3 1734420 هوش مصنوعی

 كامپیوتري( هاي)شبکه 1 1740404 هاي كامپیوتريآز شبکه

 )سیستم عامل( 1 1734304 آز سیستم هاي عامل

 زبان عمومی مهندسی 2 2510318 زبان تخصصی كامپیوتر

  2 ----- معارفدرس گروه 

 
 18  

 
 
 

                                             

 دانشگاه صنعتی اصفهان                                               

 دانشکده برق و كامپیوتر                                                       

                            

 

 كامپيوتر رشته مهندسیبرنامه درسی      

 (9/12/9۶)نسخه  به بعد 95سال ورودی مخصوص دانشجویان 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 6ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 نظریه زبان ها و ماشین ها 3 1734333 كامپایلر

 ریزپردازنده -1آز طراحی دیجیتال  1 1732401 آز ریز پردازنده

 زبان تخصصی كامپیوتر 2 1740312 ارائه مطالب علمی و فنی

 3 1732417 الکترونیک دیجیتال
  1طراحی سیستمهاي دیجیتال 

 مدارهاي الکتریکی و الکترونیکی

 هاانتقال اطالعات و شبکه
 تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها 3 1730425

 1مخابرات متضاد با اصول سیستمهاي مخابراتی و 

 1آز طراحی دیجیتال -معماري و سازمان كامپیوتر 1 1732304 آز معماري كامپیوتر

  3 ------- درس اختیاري

  16  

 
 
 

 

 7ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 ریزپردازنده 3 1732316 هاي تعبیه شدهسیستم

 دیجیتال الکترونیک VLSI 1732420 3طراحی مدارهاي 

  5  هاي اختیاريدروس و آزمایشگاه

 واحد درسی 100گذراندن حداقل  3 1740350 پروژه كارشناسی

 )درس ارائه مطالب علمی و فنی(

  2 ----- معارفدرس گروه 

  16  
 

 8ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 ریزپردازنده 3 1732425 طراحی مدارهاي واسط

 2هاي كامپیوتري  شبکه 

 یا

 نرم افزار -هم طراحی سخت افزار 

1736310 

3 

 شبکه هاي كامپیوتري

--------------------------------- 

 مدارات و افزار سخت توصیف زبانهاي

 طراحی مدارهاي واسط(( 1 1732426 آزطراحی مدارهاي واسط

  7  هاي اختیاريدروس و آزمایشگاه

  2 ----- معارفدرس گروه 

  16  
 

 

 

                                             

 دانشگاه صنعتی اصفهان                                              

 دانشکده برق و كامپیوتر                                                       

                            

 

 سه ترم آخر بسته معماری كامپيوتربرنامه درسی      

 (9/12/9۶)نسخه    به بعد 95سال ورودی مخصوص دانشجویان 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 6ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 هاها و ماشیننظریه زبان 3 1734333 كامپایلر

 ریزپردازنده -1آز طراحی دیجیتال  1 1732401 آز ریز پردازنده

 زبان تخصصی كامپیوتر 2 1740312 ارائه مطالب علمی و فنی

  3  هاي اختیاريدروس و آزمایشگاه

 داده هايساختمان 3 1734303 1پایگاه داده ها 

  2شبکه هاي كامپیوتري 

 یا

 مهندسی اینترنت

1736310 

 

1730412 

 هاي كامپیوتريشبکه 3

---------------------------- 

 (1)پایگاه داده  -كامپیوتري  هاي شبکه

 معادل با مهندسی فناوري اطالعات

 )1)پایگاه داده ها  1 1734452  داده آز پایگاه

  16  

 

 

 7ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 1مهندسی نرم افزار 
 (1)پایگاه داده ها  3 1734312

 اطالعاتمعادل با طراحی و تجزیه تحلیل سیستمهاي 

 (1)مهندسی نرم افزار  1 1734307 1نرم  آز مهندسی

 1پایگاه داده  3 1734308 2پایگاه داده ها 

  4  هاي اختیاريدروس و آزمایشگاه

 واحد درسی 100گذراندن حداقل  3 1740350 پروژه كارشناسی

 )درس ارائه مطالب علمی و فنی(

  2 ----- معارفدرس گروه 

  16  
 

 

 8ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 2مهندسی نرم افزار 
 -1مهندسی نرم افزار  - 1پایگاه داده ها  3 1734449

 معادل با مهندسی نرم افزار

 مبانی داده كاوي

 یا

 مبانی هوش محاسباتی

 1ها  پایگاه داده 3 

--------------------------- 

 هوش مصنوعی –پیشرفته و آز  سازيبرنامه

  8  هاي اختیاريدروس و آزمایشگاه

  2 ----- معارفدرس گروه 

  16  
 

 

 
 

                                             

 دانشگاه صنعتی اصفهان                                               

 دانشکده برق و كامپیوتر                                                       

                            

 

 سه ترم آخر بسته نرم افزاربرنامه درسی      

 (9/12/9۶)نسخه    به بعد 95سال ورودی مخصوص دانشجویان 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 6ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 نظریه زبان ها و ماشین ها 3 1734333 كامپایلر

 ریزپردازنده -1آز طراحی دیجیتال  1 1732401 آز ریز پردازنده

 زبان تخصصی كامپیوتر 2 1740312 ارائه مطالب علمی و فنی

 داده هايساختمان 3 1734303 1پایگاه داده ها 

 1مهندسی نرم افزار 
 (1)پایگاه داده ها  3 1734312

 معادل با طراحی و تجزیه تحلیل سیستمهاي اطالعات

 )1)پایگاه داده ها  1 1734452 آز پایگاه داده

 كامپیوتري( هاي)شبکه 3 1730120 مبانی فناوري اطالعات

  16  

 
 
 

 7ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 1مهندسی نرم افزار  IT 1736407 3مدیریت كنترل پروژه 

 2شبکه هاي كامپیوتري 

 یا

 مهندسی اینترنت

1736310 

 

1730412 

 شبکه هاي كامپیوتري 3

---------------------------- 

 (1)پایگاه داده  -شبکه هاي كامپیوتري  

 معادل با مهندسی فناوري اطالعات

  5  هاي اختیاريدروس و آزمایشگاه

 واحد درسی 100گذراندن حداقل  3 1740350 پروژه كارشناسی

 )درس ارائه مطالب علمی و فنی(

  2 ----- درس گروه معارف

  16  
 

 
 

 8ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 ITمدیریت كنترل پروژه  IT 1736438 3مدیریت استراتژیک 

 آز مهندسی نرم افزار

 یا

 آز امنیت شبکه

1734307 

1 

 (1افزار )مهندسی نرم 

-------------------------- 

 )امنیت شبکه(

  10  هاي اختیاريدروس و آزمایشگاه

  2 ----- درس گروه معارف

  16  
 

 
 

 

                                             

 دانشگاه صنعتی اصفهان                                               

 دانشکده برق و كامپیوتر                                                       

                            

 

 وری اطالعاتسه ترم آخر بسته فنابرنامه درسی      

 (9/12/9۶)نسخه    به بعد 95سال ورودی مخصوص دانشجویان 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 6ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 هاها و ماشیننظریه زبان 3 1734333 كامپایلر

 ریزپردازنده -1آز طراحی دیجیتال  1 1732401 آز ریز پردازنده

 زبان تخصصی كامپیوتر 2 1740312 ارائه مطالب علمی و فنی

  4  اختیاري يهاآزمایشگاه دروس و

 امنیت شبکه
1736432 

3 
 كامپیوتريهاي شبکه

 معادل با امنیت اطالعات

 كامپیوتري( هاي)شبکه 3  رایانش امن مبانی

  16  

 
 
 

 7ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 1مهندسی نرم افزار 
 (1)پایگاه داده ها  3 1734312

 معادل با طراحی و تجزیه تحلیل سیستمهاي اطالعات

 داده هايساختمان 3 1734303 1ها پایگاه داده

 )1)پایگاه داده ها  1 1734452 داده آز پایگاه

 )امنیت شبکه( 1  آز امنیت شبکه

  3  اختیاري يهاآزمایشگاه دروس و

 واحد درسی 100گذراندن حداقل  3 1740350 پروژه كارشناسی

 )درس ارائه مطالب علمی و فنی(

  2 ----- معارفدرس گروه 

  16  
 

 
 

 8ترم 
 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس درس  نام

 رایانش امن مبانی 3  مبانی رمزنگاري

 2شبکه هاي كامپیوتري 

 یا

 توسعه امن نرم افزار

1736310 

 

 

 هاي كامپیوتريشبکه 3

---------------------------- 

 1مهندسی نرم افزار 

  8  اختیاري يهاآزمایشگاه دروس و

  2 ----- معارفدرس گروه 

  16  
 

 

                                             

 دانشگاه صنعتی اصفهان                                               

 دانشکده برق و كامپیوتر                                                       

                            

 

 سه ترم آخر بسته رایانش امنبرنامه درسی      

 (9/12/9۶)نسخه    به بعد 95سال ورودی مخصوص دانشجویان 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 .اخذ نمایند زیر های آزمایشگاه و  واحد از دروس ۱۵است  الزم کامپیوتر تخصصیهای  بستهتمام  دانشجویانتوجه به برنامه جدید درسی مهندسی کامپیوتر  با

 

 عنوان
 کد درس

 تعداد واحد
 پیش نیاز 

 )هم نیاز(

دروس اخذ نشده از دروس تخصصی سایر بسته های کامپیوتر با 

 رعایت پیشنیازها

 
- 

 

یک درس از کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر با در نظر 

 گرفتن شرایط تحصیالت تکمیلی دانشکده 

 
 واحد 3تا 

 

  واحد 6تا   تا دو درس از دروس مهندسی برق

معاونت  و گروه آموزشی ها با تائیددرس از سایر دانشکده یک

 آموزشی دانشکده

 
 واحد  3

 

  3 ۱730499 مباحث ویژه در کامپیوتر 

  3  2مباحث ویژه در کامپیوتر 

 محاسبات عددی

۱9۱427۱ 

 

2 

-مبانی برنامه سازی کامپیوتر -2ریاضی -مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

مبانی برنامه سازی کامپیوتر -مبانی کامپیوتر-مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی

  -و آز

 )معادالت دیفرانسیل(

 متضاد با مبانی آنالیز عددی

 معماری و سازمان کامپیوتر 3 ۱73240۵ طراحی دیجیتال پیشرفته

 ریزپردازنده 3 ۱732428 2میکروپروسسور 

                                             

 دانشگاه صنعتی اصفهان                                               

 دانشکده برق و کامپیوتر                                                       

                            

 

 مهندسي كامپیوتر اختیاریس ودرمجموعه     

 (9/12/9۶)نسخه  به بعد 95سال ورودی مخصوص دانشجویان 

 

 



 عنوان
 کد درس

 تعداد واحد
 پیش نیاز 

 )هم نیاز(

 مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 4 ۱7۱2236 اصول الکترونیک

  3 ۱7۱63۱2 های کنترل خطیسیستم تئوری

 تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها 3 ۱736426 سیستم های چند رسانه ای

 ریاضی مهندسی-ساختمان داده ها 3 ۱734436 گرافیک کامپیوتری

 تئوری سیستمهای کنترل خطی 3 ۱7۱6448 رباتیک

 تئوری سیستمهای کنترل خطی 3 ۱7۱6408 اتوماسیون صنعتی

 شبیه سازی کامپیوتری

۱7344۱7 

3 

مبانی برنامه -آمار مهندسی-مبانی برنامه سازی کامپیوتر-احتماالت کاربرد

-مهندسیاحتمال و آمار -برنامه سازی پیشرفته و آز-سازی کامپیوتر وآز

 احتمال مهندسی

 کامپایلر 3 ۱73444۱ سازیهای برنامهزبان

 مهندسی فناوری اطالعات
۱7363۱8 

3 
 های کامپیوتریشبکه

 معادل با مهندسی اینترنت-

 اطالعات  فناوری مبانی -های کامپیوتریشبکه 3 ۱736208 حرفه ای و مقررات در فناوری اطالعات  اخالق

 شبکه های کامپیوتری -۱پایگاه داده ها  3  تجارت الکترونیکی

 اقتصاد و مدیریت صنعتی

۱۱۱02۱۱ 

۱3۱0426 

36۱80۱2 

2 

 

 ۱مهندسی نرم افزار -طراحی و تجزیه تحلیل سیستمهای اطالعات 3 ۱7344۱2 های اطالعات مدیریتسیستم

 الکترونیکیمدار های الکتریکی و -2آزمایشگاه فیزیک  ۱ ۱7۱020۱ آزمایشگاه مدارهای  الکتریکی

 اصول الکترونیک-آزمایشگاه مدار الکتریکی ۱ ۱7۱2237 آزمایشگاه اصول الکترونیک

 )الکترونیک دیجیتال( ۱  دیجیتال الکترونیک آزمایشگاه

 FPGAآزمایشگاه 
۱7۱8402 

۱ 
)زبانهای توصیف سخت افزار و -۱آز طراحی سیستمهای دیجیتال 

 مدارات(



 عنوان
 کد درس

 تعداد واحد
 پیش نیاز 

 )هم نیاز(

 )اتوماسیون صنعتی( ۱ ۱7۱6440 آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی

 تئوری سیستمهای کنترل خطی ۱ ۱7۱640۱ های کنترل خطیآزمایشگاه سیستم

 2افزار  آزمایشگاه مهندسی نرم
۱7343۱6 

۱ 
 -۱آز مهندسی نرم افزار 

 (2)مهندسی نرم افزار 

 سیستم های عامل 3  افزارینرم-افزاریهای پیچیده سختسازی سیستمنمونه

 مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 3  های دیجیتال فرکانس باالمدارطراحی 

 معماری و سازمان کامپیوتر 2  گراهای شیمعماری شتاب دهنده

 شبکه های کامپیوتری  3  سیمهای بیمبانی شبکه

 مبانی هوش محاسباتی 3  کامپیوتر بینائی مبانی

 آمار و احتمال مهندسی –تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها  3  گفتار و زبان پردازش مبانی

 پیشرفته و آز سازیبرنامه 3  های کامپیوتریطراحی بازی

 گرافیک کامپیوتری 3  مبانی پویا نمایی کامپیوتری

  3  ای بر علم اعصابمقدمه

  3  هابازی نظریه مبانی

  3  افزارنرم آزمون

  3  افزارنرمهای رسمی در مهندسی روش

  3  هاگرای سیستمطراحی شی

  3  گراف هایالگوریتم و نظریه

  3  محاسبات نظریه

 طراحی الگوریتم ها 3  پیشرفته هایالگوریتم

  3  نویسیای بر مسابقات برنامهمقدمه

  3  سازی سیستم پایگاه دادهپیاده

  3  مبانی بازیابی اطالعات و جستجوی وب



 عنوان
 کد درس

 تعداد واحد
 پیش نیاز 

 )هم نیاز(

  3  علوم و مهندسی کامپیوترمنطق در 

  3  سازی کاربردهای سازمانییکپارچه

  3  های پایهامنیت سیستم

  3  مدیریت امنیت اطالعات

  3  تجارت الکترونیکی

 )رباتیک( ۱  آزمایشگاه اصول رباتیک

 )گرافیک کامپیوتری( ۱  آزمایشگاه گرافیک کامپیوتری

 )طراحی بازی های کامپیوتری( ۱  های کامپیوتری آزمایشگاه بازی

  ۱  کارگاه ساخت ربات

  ۱  آزمایشگاه واقعیت مجازی

  ۱  آزمایشگاه اصول طراحی کامپایلر

  ۱  آزمایشگاه امنیت شبکه

 )تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها ( ۱  لبنویسی متکارگاه  برنامه

 

 

 

 



واحد دروس  ۲۰ است تا  الزم های مشخص شدهآموختگی در هر یک از بستهدانشگواهی  دریافت برایکارشناسی کامپیوتر  دانشجویان فارغ التحصیلی:

و آزمایشگاههای  دروسواحد  ۱۵ وواحد پروژه کارشناسی  ۳ ،انتخاب شده یستهب تخصصیواحد دروس  ۲۰ ، اصلیواحد دروس  ۶۲ واحد دروس پایه، ۲۰ ،عمومی

واحد مجاز نبوده  ۱۴۱واحد باشد. گذراندن بیش از  ۱۴۰گذرانده برای فارغ التحصیلی نباید کمتر از مجموع واحدهای  اخذ کنند. فوقمطابق با جداول  رااختیاری 

 و فارغ التحصیلی را منوط به پرداخت هزینه واحد های اضافی میکند.

 در صورت مردودی در یک درس اختیاری الزامی به اخذ مجدد همان درس نیست، بلکه میتوان از سایر دروس مجاز انتخاب نمود. 

 دانشجویانالتحصیلی  فارغبرای  کارآموزی گذراندنثبت نام و به پایان برسانند.  ۶ترم را در تابستان بعد از  کار آموزیتوصیه میشود دانشجویان درس  کار آموزی:

  واحد درسی محاسبه نخواهد شد. ۱۴۰واحدهای کارآموزی در  تعداد .جباری استا

 اخذ درس به صورت مطالعه آزاد فقط به شرط فارغ التحصیلی و تنها برای دروس تخصصی )نه اصلی و پایه( امکان پذیر است. مطالعه آزاد:

 


