
 

 

 

 

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

 ----- 3 1914101 1ریاضی عمومی 

 ----- 3 2010115 1فیزیک 

 ----- 4 1730115 برنامه سازي كامپیوتر و آز

 ----- 1 1730101 كارگاه كامپیوتر

 ----- 1 1730103 آشنایی با مهندسی كامپیوتر

 ----- 1 2710130-1 1تربیت بدنی 

 ----- 2 ----- معارفدرس گروه 
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 2ترم 

 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 1ریاضی عمومی  3 1914102 2ریاضی عمومی  

 1فیزیک  3 2010125 2فیزیک 

 برنامه سازي كامپیوتر و آز 4 1734102 برنامه سازي پیشرفته و آز

 برنامه سازي كامپیوتر و آز 3 1730217 ساختمانهاي گسسته

 ----- 3 2510111 زبان عمومی فنی مهندسی

 (1)فیزیک  1 2010116 1 آز فیزیک

2710134-5 1ورزش   1تربیت بدنی  1 

 
 81   

 

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

 (2)ریاضی  -1ریاضی  3 1914251 معادالت دیفرانسیل

 )معادالت دیفرانسیل(-(2)فیزیک  2 1710104 1مدارهاي الكتریكی 

 ساختمان گسسته-سازي پیشرفته و آزبرنامه  3 1734212 ساختمان داده

 ------ 3 1732203 1طراحی سیستم هاي دیجیتال 

 (1)طراحی سیستم هاي دیجیتال  1 1732204 1آز طراحی سیستم هاي دیجیتال 

 ( 2)فیزیک  1 2010126  2آز فیزیک 

 زبان عمومی مهندسی 2 2510318 زبان تخصصی كامپیوتر

 ----- 2 ----- معارفدرس گروه 
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 4ترم 

 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 معادالت دیفرانسیل -2ریاضی  3 1914252 ریاضی مهندسی

 2ریاضی  3 1912291 آمار و احتمال مهندسی 

 1طراحی سیستم هاي دیجیتال  3 1732208 معماري و سازمان كامپیوتر

 1الكتریكی مدارهاي  3 1710203 2مدارهاي الكتریكی 

 ساختمان داده ها 3 1734325 نظریه زبان ها و ماشین ها

 1مدارهاي الكتریكی  -2آز فیزیک  1 1710201 آز مدارهاي الكتریكی 

 ----- 3 2610252 فارسی
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 دانشگاه صنعتی اصفهان                                               

 دانشكده برق و كامپیوتر                                                       

                            

 

                                                                             گرايش سخت افزار                             -رشته مهندسی كامپيوتربرنامه درسی      

   94-93-92 سال هایورودی مخصوص دانشجويان 

 

 



 

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

 سازمان كامپیوترمعماري و  3 1732312 ریزپردازنده

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

 معماري و سازمان كامپیوتر -ساختمان داده 3 1734320 1سیستم عامل 

 (ریاضی مهندسی) 3 1718204 تجزیه و تحلیل سیستم ها

 و زبانهاي توصیف سخت افزار

 مدارات

  1طراحی سیستم هاي دیجیتال  3 1718449

  1مدارهاي الكتریكی  4 1712236 اصول الكترونیک

  2 ----- معارفدرس گروه 
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 6ترم 

 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 ریزپردازنده -1آز طراحی دیجیتال  1 1732401 آز ریز پردازنده

 و سازمان كامپیوتر()معماري  3 1740320 1شبكه كامپیوتري 

 تجزیه و تحلیل سیستم ها 3 1730425 انتقال داده ها

  2 1740312 ارائه مطالب علمی و فنی

  1طراحی دیجیتال  -اصول الكترونیک  3  1732417 الكترونیک دیجیتال 

 1سیستم عامل  1 1734304 آز سیستم عامل

 اصول الكترونیک 1 1712237 آزاصول الكترونیک

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

 ریزپردازنده 3 1732316 سیستم هاي تعبیه شده

 ریزپردازنده-2ریاضی  3 1732409 آشنایی با رباتیک  و اتوماسیون

 الكترونیک دیجیتال 3 1732420 طراحی وي ال اس آي

 (1)شبكه كامپیوتري  1 1734452 آز شبكه

 واحد 100گذراندن  3 1740350 1پروژه 

  * ---- درس اختیاري

 ----- 2 ----- معارفدرس گروه 
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  8ترم 

 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 ریزپردازنده 3 1732425 طراحی مدارهاي واسط

 ----- 2 1310426 اقتصاد و مدیریت صنعتی

  * ---- اختیاريدرس 

  * ---- درس اختیاري

  * ---- درس اختیاري

 ----- 2 ----- معارفدرس گروه 
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 اختياري الزامي است. -تخصصيواحد از مجموعه واحدهاي  6حداقل اخذ   *

 ساختمان داده 3 1714303 1پایگاه داده 

 1ریز پردازنده  3 1732428 2ریزپردازنده 

 1پروژه  3 1740450 2پروژه 

)طراحی مدارهاي واسط( -)سیستم هاي تعبیه شده(  1 1732426 آز مدارهاي واسط  

طراحی مدارهاي واسط -سیستم هاي تعبیه شده  1 1732404 آزسیستم هاي تعبیه شده   

 و مبانی برنامه سازي كامپیوتر و آز 2ریاضی  2 1914271 محاسبات عددي

 ساختمان داده ها 3 1734425 هاتحلیل و طراحی الگوریتم 

 1شبكه هاي كامپیوتري  3 1736310 2شبكه هاي كامپیوتري 

 واحد 100گذراندن  3 1730499 مباحث ویژه در كامپیوتر 

 معماري و سازمان كامپیوتر 3 1732405 طراحی دیجیتال پیشرفته

تجزیه و تحلیل سیستم ها و  – 2مدارهاي الكتریكی  3 1716304 سیستم هاي كنترل خطی

 ریاضی مهندسی -سیگنال ها

 

 .واحد درس يا آزمايشگاه اختياري آزاد از هر دانشكده اي اخذ نمايند 6 تا دانشجويان مي توانند **

 

  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 فارغ التحصیلی:

دیگر  اختیاري واحد 6 .باشد )جدول باال( اختیاري-صیتخصدروس  همجموعواحد باید از  6 واحد اختیاري حداقل 12 از صورت اختیاري اخذ میگردد. بهواحد  12و فقط  ( بودهواحد كار آموزي 2واحد اجباري )شامل  128 واحد، 140مجموع  از اختیاری: دروس

صورت مردودي  در شوند. اخذ ند،باش برق و کامپیوتر دانشکده مورد تاییدو مهندسی مكانیک كه  فیزیک ،ریاضی و كامپیوتر و برخی دروس دانشكده هاي صنایع، 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 كار آموزيمیشود دانشجویان درس  توصیه آموزی: کار

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

 


