
A 

 

 

 

 

 

 

 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 ----- 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 الکتریسیتهآز فیزیک 

 ----- 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

 3 1732207 مدارهاي الکتریکی و الکترونیکی
 -(2)فیزیک 

 )معادالت دیفرانسیل(

 3 1734212 هاي دادهساختمان
 -برنامه سازي پیشرفته و آز

 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

 )معماري و سازمان كامپیوتر( 3 1740320 هاي كامپیوتريشبکه

 هاي داده ساختمان 3 1734425 هاطراحی الگوریتم

  توصیف زبانهاي

 مدارات و افزارسخت
 (معماري و سازمان كامپیوتر) 3 1718449

 زبان عمومی مهندسی 2 2510318 تخصصی كامپیوترزبان 

 1تربیت بدنی  1 ----- 2تربیت بدنی 

 ----- 2 ----- معارفدرس گروه 

 
 17  

 

 

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

 معماري و سازمان كامپیوتر 3 1732312 ریزپردازنده

 3 1734320 سیستم عامل
  -هاي دادهساختمان

 معماري و سازمان كامپیوتر

 و هاسیگنال تحلیل و تجزیه

 هاسیستم
 )ریاضی مهندسی( 3 1718204

 ها الگوریتم طراحی -هاي دادهساختمان 3 1734420 هوش مصنوعی

 هاي داده ساختمان 3 1734325 هاها و ماشیننظریه زبان

 هاي كامپیوتري()شبکه 1 1740404 هاي كامپیوتريآز شبکه

 )سیستم عامل( 1 1734304 آز سیستم هاي عامل

  2 ----- معارفدرس گروه 

 
 19  

 
 

 

                                             

 دانشگاه صنعتی اصفهان                                               

 برق و كامپیوترمهندسی دانشکده                                                        

                            

 

 برنامه درسی رشته مهندسی کامپیوتر     

 (22/02/1400نسخه )به بعد  96ص دانشجویان ورودی سال مخصو ترم اول 5دروس مشترک 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایشگاه های تخصصی بسته  6ترم 

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

 1  آزمایشگاه معماري
 سخت توصیف زبانهاي -1آز طراحی دیجیتال 

 مدارات و افزار

 (طراحی مدارهاي واسط) 1  آزمایشگاه مدار هاي واسط

 مبانی بینایی ماشین 1  آزمایشگاه مبانی بینایی ماشین

 مبانی هوش محاسباتی 1  محاسباتیآزمایشگاه مبانی هوش  

 .الزامی است از جدول فوق  گذراندن دو واحد آزمایشگاه                    

 نظریه زبان ها و ماشین ها 3 1734333 كامپایلر

 ریزپردازنده -1آز طراحی دیجیتال  1 1732401 آز ریز پردازنده

 كامپیوترزبان تخصصی  2 1740312 ارائه مطالب علمی و فنی

 هاالگوریتم طراحی 3 1730403 مبانی هوش محاسباتی

 مبانی بینایی ماشین 

 یا 

 2شبکه هاي كامپیوتري 

1730460 

 

1736310 

 

3 

 ها الگوریتم طراحی

 

 شبکه هاي كامپیوتري

  1  آزمایشگاه تخصصی

  3 ------- درس اختیاري

  16  

 

 

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

 هاي تعبیه شدهسیستم

 یا 

 نرم افزار -هم طراحی سخت افزار 

1732316 

 3 

 ریزپردازنده

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

 مدارات و افزار سخت توصیف زبانهاي

 *كاوي همبانی داد

 یا 

 سیستم هاي چند رسانه اي 

 

 

1736426 

 

3 

 هوش مصنوعی –پیشرفته و آز  سازيبرنامه

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

 تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها

  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

 طراحی مدارهاي واسط

 یا 

 مبانی اینترنت اشیاء

1732425 

3 

 ریزپردازنده

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

 شبکه هاي كامپیوتري -ریزپردازنده 

 اصول رباتیک

 یا

 برنامه نویسی چند هسته اي

 

3 

 تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها

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

 سیستم عامل

  1  آزمایشگاه تخصصی

  7  هاي اختیاريدروس و آزمایشگاه

  2 ----- معارفدرس گروه 

  16  
 

 

                                             

 دانشگاه صنعتی اصفهان                                              

 دانشکده برق و كامپیوتر                                                       

                            

 

 الزم به ذكر است درس مبانی داده كاوي در ترم هاي زوج ارائه می شود.*

 های کامپیوتری هوشمندسه ترم آخر بسته سیستمبرنامه درسی      

 (22/02/1400نسخه )به بعد  96ص دانشجویان ورودی سال مخصو

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 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

  6  هاي اختیاريدروس و آزمایشگاه

  2شبکه هاي كامپیوتري 

 یا

 مهندسی اینترنت

1736310 

 

1730412 

3 

 هاي كامپیوتريشبکه

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

 (1)پایگاه داده  -هاي كامپیوتري  شبکه

  15  

 

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

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

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

 داده هايساختمان 3 1734303 1پایگاه داده ها 

 )1)پایگاه داده ها  1 1734452 داده آز پایگاه

  4  هاي اختیاريدروس و آزمایشگاه

 واحد درسی 100گذراندن حداقل  3 1740350 پروژه كارشناسی

 )درس ارائه مطالب علمی و فنی(

  2 ----- معارفدرس گروه 

  17  

 

 

 

 

 8ترم 

 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

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

 مبانی داده كاوي

 یا

 مبانی هوش محاسباتی

 

 

1730403 

 1ها  پایگاه داده 3

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

 ها الگوریتم طراحی

 1پایگاه داده  3 1734308 2پایگاه داده ها 

  5  هاي اختیاريدروس و آزمایشگاه

  2 ----- معارفدرس گروه 

  16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 دانشگاه صنعتی اصفهان                                               

 دانشکده برق و كامپیوتر                                                       

                            

 

 افزارنرمسه ترم آخر بسته برنامه درسی      

 (22/02/1400نسخه )به بعد  96ص دانشجویان ورودی سال مخصو ترم اول 5مشترک دروس 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

3 

 شبکه هاي كامپیوتري

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

 (1)پایگاه داده  -شبکه هاي كامپیوتري  

 داده هايساختمان 3 1734303 1پایگاه داده ها 

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

 )1)پایگاه داده ها  1 1734452 آز پایگاه داده

 پروژه كارشناسی
1740350 3 

 واحد درسی 100گذراندن حداقل 

 )درس ارائه مطالب علمی و فنی(

  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 

 

1730108 

1 

 (1)مهندسی نرم افزار 

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

 )امنیت شبکه(

  10  هاي اختیاريدروس و آزمایشگاه

  2 ----- درس گروه معارف

  16  

 

 

 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

 كامپیوتري( هاي)شبکه 3 1730120 مبانی فناوري اطالعات

  7  هاي اختیاريدروس و آزمایشگاه

  2 ----- درس گروه معارف

  18  

                                             

 دانشگاه صنعتی اصفهان                                               

 دانشکده برق و كامپیوتر                                                       

                            

 

 فناوری اطالعاتسه ترم آخر بسته برنامه درسی      

 (22/02/1400نسخه )به بعد  96ص دانشجویان ورودی سال مخصو ترم اول 5دروس مشترک 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 داده هايساختمان 3 1734303 1ها دادهپایگاه 

 )1)پایگاه داده ها  1 1734452 داده آز پایگاه

 هاي كامپیوتري()شبکه 3 1730400 رایانش امن مبانی

 واحد درسی 100گذراندن حداقل  3 1740350 پروژه كارشناسی

 )درس ارائه مطالب علمی و فنی(

  2 ----- معارفدرس گروه 

  15  

 

 8ترم 

 نیاز()هم -نیازپیش واحد کد  درس نام  درس

 رمزنگاري مبانی -امن رایانش مبانی 3 1736432 امنیت شبکه

 2شبکه هاي كامپیوتري 

 یا

 توسعه امن نرم افزار

1736310 

 

1730402 

 هاي كامپیوتريشبکه 3

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

 1مهندسی نرم افزار 

 )امنیت شبکه( 1 1730108 آز امنیت شبکه

  7  اختیاري يهاآزمایشگاه دروس و

  2 ----- معارفدرس گروه 

  16  

 

 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

  8  اختیاري يهاآزمایشگاه دروس و

 طراحی الگوریتم 3 1730401 مبانی رمزنگاري

  17  

                                             

 دانشگاه صنعتی اصفهان                                               

 دانشکده برق و كامپیوتر                                                       

                            

 

 رایانش امنسه ترم آخر بسته برنامه درسی           

 (22/02/1400نسخه )به بعد  96ص دانشجویان ورودی سال مخصو ترم اول 5دروس مشترک 

 

 

 

 


