
دانشگاه صنعتی امیرکبیر26/9/96مورخ جدول دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر 

جدول دروس عمومی
تعداد واحدعنوان درسشماره درس

یاز
شن

پی

یاز
همن

جمععملینظري

22آیین زندگی (اخالق اسالمی)
33زبان فارسی

111انگلیسی زبان 
222زبان انگلیسی 12103

111تربیت بدنی
211تربیت بدنی

122اندیشه اسالمی
222اندیشه اسالمی
22انقالب اسالمی

22تاریخ تحلیلی صدر  اسالم
22تفسیر موضوعی قرآن

18220جمع دروس عمومی

پایهجدول دروس
تعداد واحدعنوان درسشماره درس

یاز
شن

پی

یاز
همن

جمععملینظري

	133ریاضی عمومی 12202
	23312202ریاضی عمومی 12203
		133فیزیک 12204
	23312202فیزیک 12205
	21112205آزمایشگاه فیزیک 12207
	3312203آمار و احتمال مهندسی12208
	3312202معادالت دیفرانسیل12209
یا 12331

12332
یاکارگاه عمومی

	11کارگاه برق
18220جمع دروس پایه

جدول دروس اصلی
شماره
تعداد واحدعنوان درسدرس

یاز
شن

پی

یاز
همن

جمععملینظري

12611-3	3مبانی کامپیوتر و برنامه سازي12610

کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه 12611
12610-١١سازي

١٢٦١٣	3312610برنامه سازي پیشرفته12612
١٢٦١٢-11برنامه سازي پیشرفتهکارگاه 12613

و 12202	33ریاضیات گسسته12614
12610-

ساختمان داده ها و 12615
و 3312612الگوریتمها

12614-

-2212103زبان تخصصی12616

مدارهاي الکتریکی و 12617
و 331220512209الکترونیکی

12618

آزمایشگاه مدارهاي 12618
12617-11الکتریکی و الکترونیکی

-33مدارهاي منطقی12619
و  12614

12620
12619-11آزمایشگاه مدارهاي منطقی12620
331261912622کامپیوترمعماري 12621
12621-11آزمایشگاه معماري کامپیوتر12622
331262112624سیستم هاي عامل12623

آزمایشگاه سیستم هاي 12624
12623-11عامل

-3312615نظریه زبانها و ماشینها12625

-3312203جبرخطی کاربردي12626

331262112628زبان اسمبلیریزپردازنده و 12627

آزمایشگاه ریزپردازنده و 12628
	12627-11زبان اسمبلی

و 3312208شبکه هاي کامپیوتري12629
12621

و 12623
12630

آزمایشگاه شبکه هاي 12630
12629-11کامپیوتري

22روش پژوهش و ارائه12631
12616
و 5نیمسال 
باالتر

-

-13312612مهندسی نرم افزار 12632

-1112631کارآموزي12633

-3312631پروژه نرم افزار12634

431255جمع دروس اصلی



جدول دروس تخصصی
شماره
تعداد واحدعنوان درسدرس

یاز
شن

پی

یاز
همن

جمععملینظري

و 3312615طراحی الگوریتم12641
12614-

-3312615اصول طراحی پایگاه داده ها12642
-3312615اصول طراحی کامپایلر12643
-3312625زبانهاي برنامه نویسی12644
-23312632مهندسی نرم افزار12645
و 3312208بازیابی اطالعات12648

12615-
-3312629برنامه نویسی وب12661
-3312629امنیت اطالعاتمبانی12663
و 3312629مبانی رایانش ابري12666

12623-
و 3312629مبانی اینترنت اشیاء112667

12627-
30030جمع دروس تخصصی

جدول دروس اختیاري
تعداد واحدعنوان درسشماره درس

یاز
شن

پی

یاز
همن

جمععملینظري

کاربردهاي هوش مبانی و 12651
331261512626مصنوعی

و 3312651مبانی هوش محاسباتی12652
12641-

-3312652کاويداده12653

-3312612گرافیک کامپیوتري12671

--33کامپیوتريبازیهايطراحی12674

و 3312623ي کامپیوتريسازشبیه12676
12208-

-3312671پویانمایی کامپیوتريمبانی 12677

--IT33هايپروژهمدیریت12678

--133ویژهمباحث12682

--233مباحث ویژه 12683

جمع دروس اختیاري
15015درس)5(انتخاب 

جدول اطالعات کل دروس
جمععملینظرينوع درس

18220جمع دروس عمومی
18220جمع دروس پایه

431255جمع دروس اصلی
30030جمع دروس تخصصی
15015جمع دروس اختیاري

12416140جمع کل دروس دوره


