برنامه آموزشی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات
نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

نیمسال پنجم

نیمسال ششم

نیمسال هفتم

نیمسال هشتم

ریاضی عمومی 1

ریاضی عمومی 2

معادالت دیفرانسیل

ریاضیات مهندسی

آمار و احتمال مهندسی

شبیهسازی

سیگنالها و سیستمها

سیستمهای چند رسانهای

 8ـ ()80001

 8ـ ()80002

 3ـ ()80083

 3ـ ()80088

 3ـ ()80084

 3ـ ()40022

 3ـ ()40032

 3ـ ()40038

پیش نیاز80001 :

پیش نیاز80002 :

پیش نیاز80083 :

پیش نیاز80001 :

پیش نیاز80084 :

پیش نیاز40004 :

پیش نیاز40032 :

فیزیک 1

فیزیک 2

ساختار زبان و کامپیوتر

مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

تحلیل و طراحی سیستمها

طراحی الگوریتم

کارآموزی فناوری اطالعات

مدیریت و برنامهریزی راهبردی فا

 3ـ ()80003

 3ـ ()80007

 3ـ ()40008

 3ـ ()40004

 3ـ ()40021

 3ـ ()40028

 1ـ ()40033

 3ـ ()40031

پیش نیاز80003 :

پیش نیاز 80004 :و 40002

پیش نیاز80007 :
هم نیاز80083 :

پیش نیاز40018 :
هم نیاز40012 :

پیش نیاز40008 :

آز فیزیک 1

آز فیزیک 2

معماری کامپیوتر

طراحی سیستمهای دیجیتال

آز معماری کامپیوتر

پروژه فناوری اطالعات

 1ـ ()80008

 1ـ ()80008

 3ـ ()40013

 3ـ ()40014

 1ـ ()40018

 3ـ ()40000

هم نیاز)80003( :

هم نیاز80007 :

پیش نیاز40008 :

پیش نیاز40013 :
هم نیاز40017 :

پیش نیاز:
40008و40013

پیش نیاز 40018:و 40018

کارگاه کامپیوتر

مدار منطقی

آز مدار منطقی

آز طراحی سیستمهای دیجیتال

شبکههای کامپیوتری

امنیت داده و شبکه

 1ـ ()40003

 3ـ ()40002

پیش نیاز40020 :

 1ـ ()40008

 1ـ ()40017

 3ـ ()40028

 3ـ ()40020

پیش نیاز40002 :

پیش نیاز40008 :
همنیاز 40014

پیش نیاز80084 :
هم نیاز40011 :

پیش نیاز40028 :

مبانی برنامهسازی

ساختمانهای گسسته

برنامهسازی پیشرفته

ساختمان داده ها و
الگوریتمها

آز شبکههای کامپیوتری

مهندسی کاربرد

تجارت الکترونیکی

 3ـ ()80004

 3ـ ()40001

 3ـ ()40007

 3ـ ()40008

 1ـ ()40023

 3ـ ()40024

 3ـ ()40030

پیش نیاز80004 :

پیش نیاز80004 :

پیش نیاز40001 :
هم نیاز40007 :

هم نیاز40028 :

پیش نیاز40021 :

پیش نیاز40024 :

درس عمومی

زبان تخصصی

ارائه مطالب علمی و فنی

درس اختیاری

درس اختیاری

زبان خارجی
 3ـ ()80018

سیستم عامل

 2ـ ()40000

 2ـ ()40018

 3ـ ()40011

پیش نیاز80018 :

همنیاز40000 :

پیشنیاز40013 :

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

ادبیات فارسی

درس عمومی

طراحی پایگاه دادهها

 1ـ ()80071

 1ـ ()80072

 3ـ ()80017

 3ـ ()40012

پیش نیاز80071 :
کارگاه عمومی

نقشهکشی صنعتی

 1ـ ()80081

 2ـ ()80010

درس عمومی

درس عمومی

درس عمومی

پیش نیاز40008 :
درس عمومی

مهندسی فناوری اطالعات

مدیریت پروژههای فناوری اطالعات

مهندسی نرمافزار

 3ـ ()40018

 3ـ ()40020

 3ـ ()40027

پیش نیاز40018 :

پیش نیاز40021 :

درس اختیاری

برنامه دروس اختیاری رشته مهندسی فناوری اطالعات
تعامل انسان با رایانه

آداب فناوری اطالعات

انتقال دادهها

 3ـ ()40028

 3ـ ()40010

 3ـ ()40038
پیش نیاز 40032

همنیاز 40027 :

هوش مصنوعی

محاسبات عددی

آز سیستم عامل

 3ـ ()40037

 2ـ ()80087

 1ـ ()40010

پیش نیاز40028 :

پیش نیاز 80004 :یا 80000

پیش نیاز40011 :
یک درس از دانشکده دیگر

 گذراندن  00واحد برای اخذ واحد کارآموزی الزامی است.
 گذراندن  4واحد از دروس اختیاری معرفیشده در جدول فوق ،الزامی است.

