
 

 

 

 

 

 4ترم   3ترم 

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

 معادالت ديفرانسيل - 2 عمومي رياضي 3 1914252 رياضي مهندسي  (2 عمومي )رياضي  - 1عمومي  رياضي 3 1914251 معادالت ديفرانسيل

 احتمال مهندسي

 مهندسي و آمار يا احتمال

1912296 

1912291 
  2رياضي عمومي  3

مباني مدارهای الکتريکي و 

 الکترونيکي
 (معادالت ديفرانسيل) – 2فيزيک  3 1732207

 3 1734212 هاساختمان داده
 هایساختمان - برنامه سازی پيشرفته و آز

 گسسته

 
 1های ديجيتال طراحي سيستم 3 1732208 معماری و سازمان كامپيوتر

 هاساختمان داده 3 1734425 هاطراحي الگوريتم  ----- 3 1732203 1های ديجيتال طراحي سيستم

 هاساختمان داده 3 1734325 هاها و ماشيننظريه زبان  (1های ديجيتال )طراحي سيستم 1 1732204 1های ديجيتال آز طراحي سيستم

 ----- 3 2610252 فارسي  (2)فيزيک  1 2010126 فيزيک الکتريسيته مايشگاهآز

  زبان عمومي فني مهندسي 2 2510318 زبان تخصصي كامپيوتر
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      ----- 2 ----- معارفدرس گروه 

 
 

18 
  

 
    

 

 

 2ترم   1ترم 

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

 1رياضي عمومي  3 1914107 2رياضي عمومي   ----- 3 1914106 1رياضي عمومي 

 1فيزيک  3 2010125 2فيزيک   ----- 3 2010115 1فيزيک 

 مباني برنامه سازی كامپيوتر و آز 4 1734102 برنامه سازی پيشرفته و آز  ----- 4 1730115 مباني برنامه سازی كامپيوتر و آز

 مباني برنامه سازی كامپيوتر و آز 3 1730217 های گسستهساختمان  ----- 1 1730101 كارگاه كامپيوتر

 ----- 3 2510111 زبان عمومي فني مهندسي  ----- 1 1730103 آشنايي با مهندسي كامپيوتر

 (1)فيزيک  1 2010116 1آز فيزيک   ----- 1 1-2710130 تربيت بدني 

1ورزش   ----- 2 ----- معارفدرس گروه   5-2710134  تربيت بدني 1 
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 دانشگاه صنعتی اصفهان                                               

 دانشکده برق و كامپيوتر                                                       

                            

 

 گرايش نرم افزار  -برنامه درسی رشته مهندسی كامپيوتر      

 94-93-92های مخصوص ورودی                            

 



 

 

 

 

 

  8ترم   7ترم 

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

 1مهندسي نرم افزار 3 1734449 2مهندسي نرم افزار   رياضي مهندسي - هاساحتمان داده 3 1734436 گرافيک كامپيوتری

 ----- 2 1310426 اقتصاد و مديريت صنعتي  واحد 100گذراندن  3 1740350 1پروژه 

 1 1732401 ريزپردازنده مايشگاهآز
 - 1های ديجيتال آز طراحي سيستم

 پردازندهريز
  2  درس معارف 

 شوددرس تعامل انسان و كامپيوتر توصيه مي *  درس اختياری  رياضي مهندسي  –زبان تخصصي كامپيوتر  2 1740312 ارائه مطالب علمي و فني

 *  درس اختياری  (های كامپيوتریشبکه) 1 1740404 های كامپيوتریآز شبکه
 های فناوری اطالعات كنترل پروژه و درس مديريت

 شودتوصيه مي

  *  درس اختياری  شوداطالعات توصيه مي درس مهندسي فناوری 3 ---- درس اختياری

  *  درس اختياری  ----- 2 ----- معارفدرس گروه 

  15     18  

 

 

 6ترم   5ترم 

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

 1ها پايگاه داده 3 1734308 2ها پايگاه داده  سازی كامپيوتر و آزمباني برنامه 3 1734312 1مهندسي نرم افزار 

 واحد گذرانده 75)معماری و سازمان كامپيوتر( و  3 1740320 های كامپيوتریشبکه  هاساختمان داده 3 1734303 1ها پايگاه داده

 3 1734320 1های عامل سيستم
معماری و سازمان  -ها ساختمان داده

 كامپايلر 3 1734441 سازیهای برنامهزبان  كامپيوتر

 هاساختمان داده 3 1734420 هوش مصنوعي  معماری و سازمان كامپيوتر 3 1732312 ريزپردازنده

 مباني برنامه سازی كامپيوتر و آز - 2رياضي عمومي  2 1914271 محاسبات عددی  هاها و ماشيننظريه زبان 3 1734333 كامپايلر

 (1ها پايگاه داده) 1 1734452 هاآزمايشگاه پايگاه داده  ----- 2 ----- معارفدرس گروه 

 ----- 2 ----- معارفدرس گروه   (1)مهندسي نرم افزار  1 1734307 1آز مهندسي نرم افزار  

  17    (1های عامل )سيستم 1 1734304 آز سيستم عامل
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 دانشگاه صنعتی اصفهان                                               

 دانشکده برق و كامپيوتر                                                       

                            

 

 گرايش نرم افزار  - برنامه درسی رشته مهندسی كامپيوتر     

 94-93-92های مخصوص ورودی                            

 



 

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

 برنامه سازی پيشرفته و آز - احتمال و آمار مهندسي 3 1734417 سازی كامپيوتریشبيه

پروژه فناوری  مديريت و كنترل

 اطالعات
 1مهندسي نرم افزار  3 1736407

 یهای كامپيوترشبکه - رياضي مهندسي 3 1736426 ایهای چند رسانهسيستم

 های كامپيوتریشبکه 3 1736310 2های كامپيوتری شبکه

 1 1732304 آز معماری كامپيوتر
های آز طراحي سيستم - معماری و سازمان كامپيوتر

 1ديجيتال 

 1ها پايگاه داده 2 1736401 يتجارت الکترونيک

واحد 100گذراندن  3 1730499 مباحث ويژه در كامپيوتر  

های كاميپيوتری شبکه 3 1736318 مهندسي فناوری اطالعات  

 1افزارمهندسي نرم 3 1736450 تعامل انسان و كامپيوتر

 ----- 2 1312354 اصول مديريت و تئوری سازمان

 رياضي مهندسي 3 1718204 هاسيستمها و سيگنالتجزيه و تحليل 

 

  واحد مجاز نبوده و فارغ التحصيلي را منوط به پرداخت هزينه واحد های اضافي ميکند. 141بيش از  گذراندن واحد باشد. 140های گذرانده برای فارغ التحصيلي نبايد كمتر از مجموع واحد فارغ التحصیلی:

ديگر  اختياری واحد 7 .باشد )جدول باال( اختياری-صيتخصدروس  مجموعهواحد بايد از  7 واحد اختياری حداقل 14 از صورت اختياری اخذ ميگردد. بهواحد  14و فقط  ( بودهواحد كار آموزی 2واحد اجباری )شامل  126 واحد، 140مجموع  از اختیاري: دروس

صورت مردودی  در شوند. اخذ باشند، برق و کامپیوتر دانشکده مورد تاییدو مهندسي مکانيک كه  فيزيک ،رياضي و كامپيوتر و برخي دروس دانشکده های صنايع، برقدروس دانشکده  ساير ،اختياری رشته-صيخصمجموعه ت ميتوانند از ساير دروس )يا آزمايشگاه(

  ميتوان از ساير دروس مجاز انتخاب نمود. بلکه الزامي به اخذ مجدد همان درس نيست، اختياریدر يک درس 

  ثبت نام و به پايان برسانند. 6ترم  از بعد تابستان را در كار آموزیميشود دانشجويان درس  توصيه آموزي: کار

 پذير است. امکان صصي )نه اصلي و پايه(خفارغ التحصيلي و تنها برای دروس ت طشر به فقط آزاد لعهادرس به صورت مط اخذ :مطالعه آزاد


