
 دماوند  موسسه آموزش عالی ارشاد

 

  
     95ویرایش تیر  (94)ورودی  افزارگرایش نرم -رشته مهندسی کامپیوتر واحد 140 مچموع:

      دوم نیمسال        اول نیمسال 

 نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس  نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس

 1ریاضی عمومی  3 3 پایه 2ریاضی عمومی * 114576     3 3 پایه 1ریاضی عمومی * 114574

 1ریاضی عمومی  3 3 پایه 2فیزیک 114514  (1نیاز )ریاضی عمومیهم  3 3 پایه 1فیزیک 114511

 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه 1  1 پایه کارگاه کامپیوتر 114300     3 3 اصلی سازیمبانی کامپیوتر و برنامه 114100

 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه  3 3 اصلی سازی پیشرفتهبرنامه 114102     2 2 عمومی 1اندیشه اسالمی 431011

 کامپیوتر(مبانی -1نیاز )ریاضی عمومیهم 3 3 اصلی ریاضیات گسسته 114103   1  1 عمومی تربیت بدنی 920001

 زبان خارجی  2 2 اصلی زبان تخصصی 114107    3 3 عمومی ن خارجیزبا 432061

   2 2 عمومی 2اندیشه اسالمی 431012     3 3 عمومی زبان فارسی 432068

    17 جمع       18 جمع  

 

      چهارم نیمسال        سوم نیمسال 

 نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس  نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس

  2فیزیک  1  1 پایه 2آزمایشگاه فیزیک 114528
114304 

 آزمایشگاه مدارهای منطقی و 

 معماری کامپیوتر
 1  1 اصلی

 -مدارهای منطقی

  2ریاضی عمومی  3 3 پایه آمار و احتمال مهندسی 114106 نیاز )معماری کامپیوتر(هم

 معادالت دیفرانسیل-2عمومیریاضی  3 3 اصلی ریاضیات مهندسی 114303  1ریاضی عمومی  3 3 پایه معادالت دیفرانسیل 114520

 های دادهساختمان  3 3 اصلی هاطراحی الگوریتم 114118  سازی پیشرفتهبرنامه -ریاضیات گسسته 3 3 اصلی های دادهساختمان 114104

 معادالت دیفرانسیل  3 3 اصلی مدارهای الکتریکی 114302  نیاز )ریاضیات گسسته(هم  3 3 اصلی رهای منطقیمدا 114109

 مدارهای منطقی  3 3 اصلی معماری کامپیوتر 114116  سازی پیشرفتهبرنامه  3 3 تخصصی هاگرای سیستمطراحی شئ 114326

 سازی پیشرفتهبرنامه  3 3 تخصصی هاتحلیل و طراحی سیستم 114305    3 3 اختیاری اصول فناوری اطالعات 114301

   2 2 عمومی فلسفه اخالق 431023    1  1 عمومی 1ورزش 920002

    18 جمع       20 جمع  
 توضیحات:

 
 لذا با افزایش ساعات تشکیل کالس شهریه ان نیز از دانشجو اخذ خواهد شد. ،در جدول یک ساعت حل تمرین )یک واحد( در نظر گرفته شده است برای هر یک از دروس ستاره دار مندرج .1

 پیش دانشگاهی اخذ و بگذرانند. واحد زبان 4باید قبل از این درس  ،عمومی برخوردار نیستنددانشجویانی که با تشخیص آموزش از حد نصاب علمی الزم برای اخذ درس زبان  .2

 .بگذرانند را جدول در مندرج دروس کلیه موظفند دانشجویان لذا ،باشدمی 94 ورودی دانشجویان خاص برنامه این .3
 

  



 دماوند  موسسه آموزش عالی ارشاد

 

     95ویرایش تیر  (94)ورودی  افزارگرایش نرم -رشته مهندسی کامپیوتر واحد 140 مچموع:

      ششم نیمسال        پنجم نیمسال 

 نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس  نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس

 ریزپردازنده و زبان اسمبلی  1  1 اصلی آزمایشگاه ریزپردازنده 114311  زبان تخصصی  2 2 اصلی روش پژوهش و ارائه 114307

 های دادهساختمان  3 3 اصلی اصول طراحی کامپایلر 114313  معماری کامپیوتر  3 3 اصلی ریزپردازنده و زبان اسمبلی 114308

114306 
 های طراحی کامپیوتری سیستم

 دیجیتال
 معماری کامپیوتر  3 3 اصلی

 کامپیوترمعماری-های دادهساختمان  3 3 اصلی های عاملسیستم 114122 

 ریاضیات مهندسی  3 3 اصلی هاها و سیستمسیگنال 114312 

 هاتحلیل و طراحی سیستم  3 3 تخصصی مهندسی نرم افزار 114314  های دادهساختمان  3 3 اصلی هاها و ماشیننظریه زبان 114112

 واحد 80بعد از گذراندن  1  1 تخصصی کارآموزی 114315  های دادهساختمان  3 3 تخصصی هادادهپایگاه 114309

 ها(نیاز )پایگاه دادههم 1  1 اختیاری هاآزمایشگاه پایگاه داده 114125  ها(سیستمو طراحینیاز )تحلیلهم 1  1 اختیاری افزارآزمایشگاه مهندسی نرم 114310

   2 2 عمومی تفسیر موضوعی قرآن 431051     2 عمومی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 431041

    17 جمع       17 جمع  

 

      هشتم نیمسال        هفتم نیمسال 

 نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس  نیازدروس پیش عملی نظری واحد نوع نام درس کد درس

 های کامپیوتری(نیاز )شبکههم 1  1 اصلی های کامپیوتریآزمایشگاه شبکه 114124  های عامل(نیاز )سیستمهم 1  1 اصلی های عاملآزمایشگاه سیستم 114130

 های دادهساختمان  3 3 اصلی های خبرههوش مصنوعی و سیستم 114321  های عاملسیستم  3 3 اصلی های کامپیوتریشبکه 114316

 هاتحلیل و طراحی سیستم  3 3 تخصصی آزمون نرم افزار 114324  هاتحلیل و طراحی سیستم  3 3 تخصصی افزاردسی نرممهنهای رسمی درروش 114318

 هاتحلیل و طراحی سیستم   3 3 تخصصی تعامل انسان و کامپیوتر 114323  اصول طراحی کامپایلر   3 3 تخصصی سازیهای برنامهطراحی زبان 114319

  واحد 100بعد از گذراندن  3  3 تخصصی پروژه نرم افزار  114317
  3 3 تخصصی مهندسی اینترنت 114322

  -های کامپیوتریشبکه

 ها(نیاز )پایگاه دادههم
114320 

 ریزی اصول مدیریت و برنامه

 راهبردی فناوری اطالعات
   3 3 اختیاری

 

   2 2 عمومی دانش خانواده و جمعیت 440001 

    15 جمع      2 2 عمومی آشنایی با قانون اساسی 431032

            18 جمع  

 

 


