
 گزایص نزم افشار – کامپیوتز مهنذسی دانطجویان رضته پیطنهادی تزمی 8بزنامه 

 نیمسال اول

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - - ًظزی 3 ػوَهی 48 ستاى اًگلیغی 1

 - - ًظزی 3 ػوَهی 48 ستاى فارعی 2

 - - ًظزی 2 ػوَهی 32 1اعالهی اًذیؾِ  3

 - - ًظزی 3 پایِ 48 1ریاضی ػوَهی *  4

 - - ًظزی 3 پایِ 48 1فیشیک  5

 هثاًی کاهپیَتز ٍ تزًاهِ عاسی - ػولی 1 پایِ 48 کارگاُ کاهپیَتز 6

 - - ًظزی 3 اصلی 48 هثاًی کاهپیَتز ٍ تزًاهِ عاسی*  7

 88 جمع واحذ
 

 نیمسال دوم

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - - ًظزی 2 ػوَهی 32 تاریخ تحلیلی صذر اعالم 1

 - 1ریاضی ػوَهی  ًظزی 3 پایِ 48 2ریاضی ػوَهی *  2

 - 1ریاضی ػوَهی  ًظزی 3 پایِ 48 2فیشیک  3

 - 1ریاضی ػوَهی  ًظزی 3 پایِ 48 هؼادالت دیفزاًغیل*  4

 - هثاًی کاهپیَتز ٍ تزًاهِ عاسی ًظزی 3 اصلی 48 پیؾزفتِعاسی  * تزًاهِ 5

 عاسی هثاًی کاهپیَتز ٍ تزًاهِ - 1ریاضی ػوَهی  - ًظزی 3 اصلی 48 ریاضیات گغغتِ*  6

 81 جمع واحذ
 

 نیمسال سوم

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - - ػولی 1 ػوَهی 32 1تذًی تزتیت  1

 - 2ریاضی ػوَهی  ًظزی 3 پایِ 48 آهار ٍ احتواالت هٌْذعی 2

 - 2فیشیک  ػولی 1 پایِ 32 2آسهایؾگاُ فیشیک  3

 - هؼادالت دیفزاًغیل ًظزی 3 اصلی 48 هذارّای الکتزیکی 4

 - ریاضیات گغغتِ -پیؾزفتِ عاسی  تزًاهِ ًظزی 3 اصلی 48 ّای دادُ * عاختواى 5

 - اًگلیغیستاى  ًظزی 2 اصلی 32 ستاى تخصصی 6

 - ریاضیات گغغتِ ًظزی 3 اصلی 48 هذارّای هٌطمی*  7

 - هؼادالت دیفزاًغیل - 2ریاضی ػوَهی  ًظزی 3 اصلی 48 ریاضی هٌْذعی*  8

 81 جمع واحذ
 

 چهارمنیمسال 

 همنیاس پیص نیاس واحذنوع  تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - 1اًذیؾِ اعالهی  ًظزی 2 ػوَهی 32 2اًذیؾِ اعالهی  1

 - 1تزتیت تذًی  ػولی 1 ػوَهی 32 2تزتیت تذًی  2

 - ّای دادُ عاختواى ًظزی 3 اصلی 48 ّاطزاحی الگَریتن*  3

 - ّای دادُ عاختواى ًظزی 3 اصلی 48 ّا ّا ٍ هاؽیي ًظزیِ ستاى*  4

 - هذارّای هٌطمی ًظزی 3 اصلی 48 کاهپیَتزهؼواری *  5

 هؼواری کاهپیَتز هذارّای هٌطمی ػولی 1 اصلی 32 آسهایؾگاُ هذارّای هٌطمی ٍ هؼواری کاهپیَتز 6

 - هٌْذعی اتریاضی ًظزی 3 اصلی 48 ّا ّا ٍ عیغتن عیگٌال*  7

 - پیؾزفتِعاسی  تزًاهِ ًظزی 3 توزکش تخصصی 48 هثاًی َّػ هحاعثاتی 8

 81 جمع واحذ
 

 پنجمنیمسال 

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - - ًظزی 2 ػوَهی 32 تفغیز هَضَػی لزآى 1

 - هؼواری کاهپیَتز ًظزی 3 اصلی 48 ّای دیجیتال طزاحی کاهپیَتزی عیغتن 2

 - هؼواری کاهپیَتز -ّای دادُ  عاختواى ًظزی 3 اصلی 48 ّای ػاهل عیغتن*  3

 - ّا ّا ٍ هاؽیي ًظزیِ ستاى ًظزی 3 اصلی 48 اصَل طزاحی کاهپایلز*  4

 - - ػولی 1 اختیاری 32 آسهایؾگاُ اختیاری 5

 - ّای دادُ عاختواى ًظزی 3 تخصصی 48 ّاپایگاُ دادُ*  6

 - َّػ هحاعثاتیهثاًی  ًظزی 3 توزکش تخصصی 48 هثاًی تیٌائی کاهپیَتز 7

 88 جمع واحذ
 

 



 ضطمنیمسال 

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - هؼواری کاهپیَتز ًظزی 3 اصلی 48 ریشپزداسًذُ ٍ ستاى اعوثلی 1

 - ستاى تخصصی ًظزی 2 اصلی 32 رٍػ ارائِ ٍ پضٍّؼ 2

 ّای ػاهل عیغتن - ػولی 1 اصلی 32 ّای ػاهل آسهایؾگاُ عیغتن 3

 - ّای ػاهل عیغتن ًظزی 3 اصلی 48 ّای کاهپیَتزی ؽثکِ 4

 - ّاطزاحی الگَریتن ًظزی 3 اصلی 48 ّای خثزُ َّػ هصٌَػی ٍ عیغتن*  5

 - ّاپایگاُ دادُ ًظزی 3 تخصصی 48 ّا تحلیل ٍ طزاحی عیغتن*  6

 - ّا ّا ٍ عیغتن عیگٌال ًظزی 3 توزکش تخصصی 48 اصَل رتاتیکش 7

 88 جمع واحذ
 

 )تابستان( نیمسال ضطم

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - ٍاحذ 88تؼذ اس  ػولی 1 تخصصی - کارآهَسی 1

 8 جمع واحذ
 

 مهفتنیمسال 

 همنیاس نیاسپیص  نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - - ًظزی 2 ػوَهی 32 داًؼ خاًَادُ ٍ جوؼیت 1

 - ریشپزداسًذُ ٍ ستاى اعوثلی ػولی 1 اصلی 32 آسهایؾگاُ ریشپزداسًذُ 2

 ّای کاهپیَتزی ؽثکِ - ػولی 1 اصلی 32 ّای کاهپیَتزی آسهایؾگاُ ؽثکِ 3

 - - ًظزی 3 اختیاری 48 درط اختیاری 4

 - اصَل طزاحی کاهپایلز ًظزی 3 تخصصی 48 عاسی تزًاهِّای  طزاحی ستاى 5

 ّاپایگاُ دادُ ّای کاهپیَتزی ؽثکِ ًظزی 3 تخصصی 48 هٌْذعی ایٌتزًت 6

 - ّا ّا ٍ عیغتن عیگٌال -آهار ٍ احتواالت هٌْذعی  ًظزی 3 توزکش تخصصی 48 هثاًی پزداسػ ستاى ٍ گفتار 7

 86 جمع واحذ
 

 متطهنیمسال 

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس درسنام  ردیف

 - - ًظزی 2 ػوَهی 32 اًمالب اعالهی ایزاى 1

 - - ًظزی 2 ػوَهی 32 اخالق اعالهی 2

 - - ػولی 1 اختیاری 32 آسهایؾگاُ اختیاری 3

 - - ًظزی 3 اختیاری 48 درط اختیاری 4

 - ٍاحذ 188اس تؼذ  ًظزی 3 تخصصی - پزٍصُ ًزم افشار 5

 - ّا تحلیل ٍ طزاحی عیغتن ًظزی 3 تخصصی 48 هٌْذعی ًزم افشار*  6

 81 جمع واحذ
 

 

 توضیحات:

 تاؽذ. ٍ فٌاٍری هی هزجغ تؼذاد ٍاحذ ّز درط ٍ تؼذاد ٍاحذ هَرد ًیاس تزای فزاػت اس تحصیل، عز فصل هصَب درٍط ٍ لَاًیي آهَسؽی جاری ٍسارت ػلَم ٍ تحمیمات -1

تَاًٌرذ ترا    تَاًذ ایي درٍط را اخذ کٌٌذ. تِ ؽزط رػایت پیؼ ًیاس ٍ ارائِ درٍط در ّرز ًیوغرال، داًؾرجَیاى هری     تزًاهِ ّز ًیوغال پیؾٌْاد گزٍُ اعت ٍ ایي تذاى هؼٌا ًیغت کِ داًؾجَیاى تٌْا هی -2

 ذیز گزٍُ درٍط هَرد ًظز خَد را اخذ کٌٌذ.ههَافمت اعتاد راٌّوا یا 

ٍاحرذ توزکشّرای تخصصری     12، ٍاحذ تخصصری  19ٍاحذ اصلی،  59ٍاحذ پایِ،  28ٍاحذ ػوَهی،  22تاؽذ کِ در غالة   ٍاحذ هی 148 گزایؼ ًزم افشار – هٌْذعی کاهپیَتزّای رؽتِ هجوَع ٍاحذ -3

ٍاحذ اختیاری تزًاهِ ریشی ؽرذُ   8ٍ  ( ّای کاهپیَتزی کاهپیَتزی، َّػ هصٌَػی ٍ ؽثکِّای  تاسیّای ًزم افشاری، اهٌیت رایاًِ،  ّای اطالػاتی، الگَریتن ٍ هحاعثات، عیغتن )عیغتنگزایؼ ًزم افشار 

 اعت.

 اخذ ؽَد. 6ّای پظ اس تزم تایذ در یکی اس تاتغتاىکارآهَسی  -4

 اس درٍط اختیاری الشاهی اعت. یدرط آسهایؾگاّ 2اخذ  ؽَد، اخذ کزدُ ٍ تگذراًذ. ٍاحذ اس درٍط اختیاری جذٍل سیز را کِ تَعط گزٍُ ارائِ هی 8داًؾجَ هَظف اعت تؼذاد  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اختیاری های درس

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

1 
یک درط اس کارؽٌاعی ارؽذ رؽتِ هٌْذعی 

 کاهپیَتز
 - - ًظزی 3 اختیاری 48

 ًظزی 3 اختیاری 48 1هثاحث ٍیضُ  2
ّای جذیذ ٍ رٍسآهذ تا هجَس داًؾکذُ در ایي  درط

 تَاًذ ػزضِ ؽَد. لالة هی
- 

 ًظزی 3 اختیاری 48 2هثاحث ٍیضُ  3
ّای جذیذ ٍ رٍسآهذ تا هجَس داًؾکذُ در ایي  درط

 تَاًذ ػزضِ ؽَد. لالة هی
- 

4 
ّای یا توزکشّای  ّای گزایؼ ٍاحذ اس درط 8تا 

 دیگز هٌْذعی کاهپیَتز
 - تا رػایت پیؼ ًیاس در ّز هَرد  ٍاحذ 8تا  اختیاری 

 - - ًظزی 3 اختیاری 48 ّای دیگز یک درط اس دٍرُ کارؽٌاعی داًؾکذُ 5

6 
 –ّای پیچیذُ عخت افشاری  ًوًَِ عاسی عیغتن

 ًزم افشاری
 - ّای ػاهل عیغتن -هؼواری کاهپیَتز  ًظزی 3 اختیاری 48

 - - ًظزی 3 اختیاری 48 ای تز ػلن اػصاب همذهِ 7

 ّا تحلیل ٍ طزاحی عیغتن - ػولی 1 اختیاری 32 آسهایؾگاُ هٌْذعی ًزم افشار 8

 اصَل طزاحی کاهپایلز - ػولی 1 اختیاری 32 آسهایؾگاُ اصَل طزاحی کاهپایلز 9

 ّا پایگاُ دادُ - ػولی 1 اختیاری 32 ّا آسهایؾگاُ پایگاُ دادُ 18

 هذارّای الکتزیکی - ػولی 1 اختیاری 32 آسهایؾگاُ هذارّای الکتزیکی 11

 - طزاحی هذارّای ٍاعط ػولی 1 اختیاری 32 آسهایؾگاُ هذارّای ٍاعط 12

 اصَل رتاتیکش - ػولی 1 اختیاری 32 آسهایؾگاُ اصَل رتاتیکش 13

 گزافیک کاهپیَتزی - ػولی 1 اختیاری 32 آسهایؾگاُ گزافیک کاهپیَتزی 14

 - ػولی 1 اختیاری 32 ّای کاهپیَتزی آسهایؾگاُ تاسی 15
ّای  طزاحی تاسی

 کاهپیَتزی

 ٍالؼیت هجاسی - ػولی 1 اختیاری 32 آسهایؾگاُ ٍالؼیت هجاسی 16

 اهٌیت ؽثکِ - ػولی 1 اختیاری 32 آسهایؾگاُ اهٌیت ؽثکِ 17

 ػولی 1 اختیاری 48 کارگاُ عاخت رتات 18
تِ صَرت  "گارگاُ ػوَهی"درط پایِ جایگشیي 

 ؽَد. هیاختیاری ػزضِ 
- 

 ّا ّا ٍ عیغتن عیگٌال - ػولی 1 اختیاری 48 کارگاُ تزًاهِ ًَیغی هت لة 19

 - ّای کٌتزل خطی عیغتن ػولی 1 اختیاری 32 آسهایؾگاُ اتَهاعیَى صٌؼتی 28

 - ّای کٌتزل خطی عیغتن ػولی 1 اختیاری 32 ّای کٌتزل خطی آسهایؾگاُ عیغتن 21

 - ریشپزداسًذُ ٍ ستاى اعوثلی ًظزی 3 اختیاری 48 ّای اتَهاعیَى صٌؼتی عیغتن 22

 - - ًظزی 2 اختیاری 32 ػلَم ٍ هؼارف دفاع همذط 23

  

 
 

 تمزکش تخصصی اختیاری گزایص نزم افشار های درس

 های مجتمع های تمزکش تخصصی سیستم درس

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - هؼواری کاهپیَتز 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 طزاحی عخت افشار ٍ ًزم افشارّن  1

 - ریشپزداسًذُ ٍ ستاى اعوثلی -ّای ػاهل  عیغتن 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 ّای ًْفتِ تیذرًگ عیغتن 2

 - الکتزًٍیک دیجیتال 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 ّای هجتوغ پزتزاکن طزاحی عیغتن 3

 - تزًاهِ عاسی پیؾزفتِ –هؼواری کاهپیَتز  3 ًظزی توزکش تخصصی 48 گزا ّای ؽی دٌّذُهؼواری ؽتاب  4

 - ریشپزداسًذُ ٍ ستاى اعوثلی 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 طزاحی هذارّای ٍاعط 5

 - هذارّای الکتزیکی 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 طزاحی هذارّای دیجیتال فزکاًظ تاال 6

 82 جمع واحذ

 اس ضص درس الشامی است.اخذ چهار درس 

 

 های کامپیوتزی های تمزکش تخصصی ضبکه درس

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - ّای کاهپیَتزی ؽثکِ 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 اهٌیت ؽثکِ 1

 - ریشپزداسًذُ ٍ ستاى اعوثلی -ّای ػاهل  عیغتن 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 ّای ًْفتِ ٍ تیذرًگ عیغتن 2

3 
 * یکی اس دٍ درط سیز:

 هٌْذعی ایٌتزًت یا اًتمال دادُ
 - پیؾٌیاس تؼییي ؽذُ ّز یک 3 ًظزی توزکش تخصصی 48

 - ّا اًتمال دادُ 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 عین ّای تی هثاًی ؽثکِ 4

 82 جمع واحذ

 .و انتقال داده بزای دانطجویان گزایص نزم افشار های کامپیوتزی سیستم مهنذسی اینتزنت بزای دانطجویان گزایص معماری* 

 



 های تمزکش تخصصی هوش مصنوعی درس

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - عاسی پیؾزفتِ تزًاهِ 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 هثاًی َّػ هحاعثاتی 1

 - هثاًی َّػ هحاعثاتی 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 کاهپیَتزهثاًی تیٌائی  2

 - ّا ّا ٍ عیغتن عیگٌال -آهار ٍ احتواالت هٌْذعی  3 ًظزی توزکش تخصصی 48 هثاًی پزداسػ ستاى ٍ گفتار 3

 - ّا ّا ٍ عیغتن عیگٌال 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 اصَل رتاتیکش 4

 82 جمع واحذ

 

 نزم افشاری های های تمزکش تخصصی سیستم درس

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - ّا تحلیل ٍ طزاحی عیغتن 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 تؼاهل اًغاى ٍ کاهپیَتز 1

 - ّا تحلیل ٍ طزاحی عیغتن 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 آسهَى ًزم افشار 2

 - ّا تحلیل ٍ طزاحی عیغتن 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 ّای رعوی در هٌْذعی ًزم افشار رٍػ 3

 - عاسی پیؾزفتِ تزًاهِ 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 ّا گزای عیغتن طزاحی ؽئ 4

 82 جمع واحذ

 

 های تمزکش تخصصی الگوریتم و محاسبات درس

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - ریاضیات گغغتِ 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 ّای گزاف الگَریتنًظزیِ ٍ  1

 - ّا ّا ٍ هاؽیي ًظزیِ ستاى 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 ًظزیِ هحاعثات 2

 - ّا طزاحی الگَریتن 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 ّا هثاًی ًظزیِ تاسی 3

 - ّا طزاحی الگَریتن 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 ّای پیؾزفتِ الگَریتن 4

 - ّا طزاحی الگَریتن 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 ای تز هغاتمات تزًاهِ ًَیغی همذهِ 5

 - هثاًی کاهپیَتز ٍ تزًاهِ عاسی -ریاضیات گغغتِ  3 ًظزی توزکش تخصصی 48 هٌطك در ػلَم ٍ هٌْذعی کاهپیَتز 6

 82 جمع واحذ

 اخذ چهار درس اس ضص درس الشامی است.

 

 های کامپیوتزی باسیهای تمزکش تخصصی  درس

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - ّا ّا ٍ عیغتن عیگٌال -آهار ٍ احتواالت هٌْذعی  3 ًظزی توزکش تخصصی 48 ای ّای چٌذ رعاًِ عیغتن 1

 - عاسی پیؾزفتِ تزًاهِ 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 ّای کاهپیَتزی طزاحی تاسی 2

 - عاسی پیؾزفتِ تزًاهِ 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 گزافیک کاهپیَتزی 3

 - گزافیک کاهپیَتزی 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 هثاًی پَیا ًوایی کاهپیَتزی 4

 82 جمع واحذ

 

 های اطالعاتی های تمزکش تخصصی سیستم سدر

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - اصَل طزاحی پایگاُ دادُ 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 عاسی عیغتن پایگاُ دادُ پیادُ 1

 - عاختواى دادُ -اصَل طزاحی پایگاُ دادُ  3 ًظزی توزکش تخصصی 48 هثاًی دادُ کاٍی 2

 - ّا طزاحی الکَریتن 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 هثاًی تاسیاتی اطالػات ٍ جغتجَ در ٍب 3

 - ّا تحلیل ٍ طزاحی عیغتن 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 ّای اطالػات هذیزیت عیغتن 4

 82 جمع واحذ
 

 امنیت رایانههای تمزکش تخصصی  درس

 همنیاس پیص نیاس نوع واحذ تعذاد واحذ نوع درس ساعت تذریس نام درس ردیف

 - ّای کاهپیَتزی ؽثکِ 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 اهٌیت ؽثکِ 1

 - - 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 رایاًؼ اهيهثاًی  2

 - ّای ػاهل عیغتن -ّا پایگاُ دادُ 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 ّای پایِ اهٌیت عیغتن 3

 هثاًی رایاًؼ اهي - 3 ًظزی توزکش تخصصی 48 هذیزیت اهٌیت اطالػات 4

 82 جمع واحذ
 

 

 

 


