
                                   (59تیر شیرایو)                                                                      دماوند                    –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                        واحد 241  مجموع واحدها :
                                                                                                                                                                              وقبل از آن(  51)ورودی مهر(   ITفناوری اطالعات ) يمهندس رشته                                                                                         

 ترم دوم  ترم اول

تعداد  نوع درس نام درس كددرس

 احدو

 ساعات كالس

 نظری        عملي

تعداد  نوع درس نام درس كد درس نیازدروس پیش

 واحد

 كالسساعات 

 ظری     عملين

 نیازدروس پیش

 7رياضي  -- 14 3 پايه 2رياضي * 771411 ---- -- 14 3 پايه 7رياضي *               771411

 7فيزيك  -- 14 3 پايه 2فيزيك  771471 --- -- 14 3 پايه 7فيزيك              771477

 7فيزيك  14 --- 7 پايه 7آز فيزيك  771422 ---- -- 14 3 عمومي زبان خارجي  132217

771722 
تر و برنامه مباني کامپيو

 سازی
 زبان خارجي  32 2 تخصصي زبان تخصصي 771721 ---- --- 14 3 اصلي

 --- 14 3 اصلي برنامه سازی پيشرفته 771722 ---- --- 14 3 عمومي فارسي 132214
   مباني کامپيوترو 

 برنامه سازی

 --- --- 32 2 يعموم 2انديشه اسالمي  137272 --- --- 32 2 عمومي 7انديشه اسالمي  137277

 7رياضي  --- 14 3 اصلي رياضيات گسسته 771723 ---- 14 --- 7 پايه کارگاه عمومي  771727

        ---- 32 --- 7 عمومي تربيت بدني  147217

 71  اجمع واحده 71 جمع واحدها

  

 ترم چهارم ترم سوم

 نوع درس نام درس كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات كالس

 عملي     نظری   
 نوع درس نام درس كد درس نیازدروس پیش

تعداد 
 واحد

 ساعات كالس
 نظری        عملي

 نیازدروس پیش

 رياضيات گسسته -- 14 3 اصلي مدارهای منطقي 771721 مباني کامپيوتر -رياضيات گسسته  14 3 اصلي ساختمان داده ها 771721

 مباني فناوری اطالعات  14 3 اصلي اصول و مباني مديريت  771772 --  14 3 تخصصي مباني فناوری اطالعات 771724

 اصلي اقتصاد مهندسي 771421 7رياضي   14 3 پايه آمار و احتمالت کاربردی 771721
3 14  

 آمار و احتماالت کاربردی

 معادالت ديفرانسيل  14 3 اختياری بهينه سازی کاربردی 771777 2رياضي  --- 14 3 پايه معادالت ديفرانسيل 771422

 ساختمان داده ها  14 3 تخصصي نظريه زبان ها و ماشين ها 771772 2فيزيك   14 3 اصلي مباني الکترونيك ديجيتال 771724

 زبان تخصصي  32 2 اصلي ارائه مطالب علمي و فني 771773 2فيزيك 14 --- 7 پايه 2آز فيزيك  771424

 ---  32 2 عمومي تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 137217 --- --- 32 2 عمومي فلسفه اخالق 137227

        ---- 32 --- 7 عمومي 7ورزش  147212

 71جمع واحدها  71جمع واحدها 

 توضیحات:
 

 ت تشکیل كالس شهریه ان نیز از دانشجو اخذ خواهد شد.برای هر یک از دروس ستاره دار مندرج  در جدول یک ساعت حل تمرین )یک واحد( در نظر گرفته شده است ، لذا با افزایش ساعا .2

 .واحد زبان  پیش دانشگاهي اخذ و بگذرانند 4دانشجویاني كه با تشخیص آموزش از حد نصاب علمي الزم برای اخذ درس زبان عمومي برخوردار نیستند ، باید قبل از این درس  .1

 .و قبل از آن مي باشد ، لذا دانشجویان موظفند كلیه دروس مندرج در جدول را بگذرانند 51این برنامه خاص دانشجویان ورودی مهر  .3

 
 
 
 
 
 
 



 

                          (59ویرایش تیر )                                                  دماوند                                             – موسسه آموزش عالي ارشادواحد                                                                                       241مجموع واحدها :

                      (و قبل از آن  51)ورودی مهر    ( ITفناوری اطالعات )مهندسي  رشته                                                                                                            
 ترم  ششم  ترم پنجم

 نوع درس نام درس كددرس
تعداد 

 احدو
 ساعات كالس

 نظری        عملي
 نوع درس نام درس كد درس نیازدروس پیش

تعداد 
 واحد

 ساعات كالس
 نظری        عملي

 نیازدروس پیش

اصول طراحي پايگاه داده   14 3 اصلي 7مهندسي نرم افزار  771771 ساختمان داده ها  14 3 تخصصي گرافيك کامپيوتری 771771
 زبان تخصصي -ها

 معماری کامپيوتر  14 3 اصلي 7شبکه های کامپيوتری  771722 ساختمان داده ها  14 3 اختياری شبيه سازی کامپيوتری 771774

مديريت و کنترل پروژه های  771727 مدارهای منطقي  14 3 اصلي کامپيوترمعماری  771771
 فناوری اطالعات

 اصول و مباني مديريت  14 3 تخصصي

 معماری کامپيوتر  14 3 اصلي سيستم های عامل 771722 ساختمان داده ها  14 3 اصلي اصول طراحي پايگاه داده ها 771771

 گرافيك کامپيوتری  14 3 تخصصي سيستم های چند رسانه ای 771723 ساختمان داده ها  14 3 اصلي طراحي الگوريتم ها 771774

هم نياز شبکه های  14  7 اصلي آزمايشگاه شبکه 771721 ----  32 2 عمومي تفسير موضوعي قرآن 137247
 7کامپيوتری 

 14  7 اصلي آزمايشگاه پايگاه داده ها 771724       
ه داده اصول طراحي پايگا

 ها
 ----__  32 2 عمومي دانش خانواده و جمعيت 112227       

 71جمع واحدها  71جمع واحدها

  

 ترم هشتم ترم هفتم

 نوع درس نام درس كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات كالس

 نظری        عملي
 نوع درس نام درس كد درس نیازدروس پیش

تعداد 
 واحد

 ساعات كالس
 لينظری        عم

 نیازدروس پیش

  14 3 تخصصي 2مهندسي فناوری اطالعات  771731 7شبکه  -اقتصاد مهندسي  32 2 تخصصي تجارت الکترونيکي 771721
مديريت استراتژيك فناوری 

مهندسي فناوری  -اطالعات
 7اطالعات 

 طراحي الگوريتم ها  14 3 اصلي هوش مصنوعي 771734 7مهندسي نرم افزار  ---- 14 3 اصلي 2مهندسي نرم افزار  771721

  14 3 تخصصي پروژه فناوری اطالعات 771731 7شبکه های کامپيوتری  -- 14 3 اصلي 2شبکه های کامپيوتری  771724
ارائه مطالب فني و مهندسي 

 فناوری اطالعات

 اصول و مباني مديريت  14 3 اختياری ديريت رفتار سازمانيم 113121 7شبکه  -مباني فناوری اطالعات  14 3 تخصصي 7مهندسي فناوری اطالعات  771721

 ----  32 2 عمومي آشنايي با قانون اساسي 137232 سيستم عامل 14  7 اصلي آز سيستم عامل 771732

771737 
مديريت استراتژيك فناوری 

 اطالعات
  14 3 تخصصي

مديريت و کنترل پروژه های فناوری 
        اطالعات

        2مهندسي نرم افزار   14 3 تخصصي يق در عمليات تحق 771732

        علمي و فني ارائه مطالب ماه 2  2 تخصصي کارآموزی 771733

 71جمع واحدها  74جمع واحدها 

 


