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هی درس واحدهم نیازپیش نیازنام درسشمار

۴مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۳۰۰۲۰

۱)۳۰۰۲۰مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(آزمایشگاه کامپیوتر۳۰۰۱۹

۱۳ریاضی عمومی ۹۶۰۰۱

۱فیزیک ۹۶۰۱۰

۳) ۹۶۰۰۱(۱ریاضی عمومی ۲ریاضی عمومی ۹۶۰۰۲

۳)۹۶۰۰۲(۲ریاضی عمومی  معادلت دیفرانسیل۹۶۰۰۳

نهای گسسته۳۰۰۲۲ ۳ساختما

)۹۶۰۰۲(۲ریاضی عمومی ۲فیزیک ۹۶۰۱۱

)۳۰۰۲۰مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(برنامه سازی پیشرفته۳۰۰۲۱

)۹۶۰۱۰ (۱فیزیک ۱آز فیزیک ۹۶۱۱۰

) ۹۶۰۰۱(۱ریاضی عمومی آمار و احتمال۹۶۰۲۲

)۳۰۰۲۰مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۳۰۰۲۳

هها۳۰۰۲۴ )۳۰۰۲۱برنامه سازی پیشرفته (ساختمان داد
نهای گسسته ( )۳۰۰۲۲ساختما

)۹۳۱۰۸زبان انگلیسی(زبان تخصصی۳۰۰۲۵

)۹۶۰۰۳معادلت دیفرانسیل ()۹۶۰۱۱ (۲فیزیک ۱مدار الکتریکی ۳۰۰۲۶

)۹۶۰۰۳معادلت دیفرانسیل (ریاضی مهندسی۹۶۰۲۱
)۹۶۰۰۲(۲ریاضی عمومی 

شهای محاسبات عددی۳۰۱۰۱ )۳۰۰۲۰مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(رو



هی درس واحدهم نیازپیش نیازنام درسشمار

)۹۶۰۰۳معادلت دیفرانسیل (

)۹۶۱۱۰ (۱آز فیزیک )۹۶۰۱۱ (۲فیزیک ۲آز فیزیک ۹۶۱۱۱

)۳۰۰۲۱برنامه سازی پیشرفته (برنامه نویسی همروند۳۰۱۱۹

)۹۶۱۱۱ (۲آز فیزیک )۳۰۰۲۶ (۱مدار الکتریکی ۱آز  مدار الکتریکی ۳۰۰۲۷

)۳۰۰۲۶ (۱مدار الکتریکی مدارهای الکترونیکی۳۰۰۳۹

نهای گسسته (مدارهای منطقی۳۰۰۲۸ )۳۰۰۲۲ساختما

هها (ذخیره و بازیابی اطلعات۳۰۰۷۰ )۳۰۰۲۴ساختمان داد

مها۳۰۰۳۱ هها (طراحی الگوریت )۳۰۰۲۴ساختمان داد

نها۳۰۰۳۵ نها و ماشی هها (نظریه زبا )۳۰۰۲۴ساختمان داد

نهای برنامه سازی۳۰۰۳۶ هها (طراحی و پیاده سازی زبا )۳۰۰۲۴ساختمان داد

هها (۱گرافیک کامپیوتری ۳۰۱۲۱ )۳۰۰۲۴ساختمان داد

)۳۰۰۳۹مدارهای الکترونیکی (آز مدارهای الکترونیکی۳۰۰۴۰
)۳۰۰۲۷ (۱آز  مدار الکتریکی 

)۳۰۰۲۸مدارهای منطقی (آز مدارهای منطقی۳۰۰۲۹
)۳۰۰۲۷ (۱آز مدار الکتریکی 

)۳۰۰۲۸مدارهای منطقی (معماری کامپیوتر۳۰۰۳۲
)۳۰۰۲۳زبان ماشین و برنامه سازی سیستم (

هها۳۰۰۷۲ )۳۰۰۷۰ذخیره و بازیابی اطلعات (اصول و طراحی پایگاه داد

مافزار۳۰۰۷۳ )۳۰۰۷۰ذخیره و بازیابی اطلعات (۱مهندسی نر



هی درس واحدهم نیازپیش نیازنام درسشمار

مها (هوش مصنوعی۳۰۰۷۱ )۳۰۰۳۱طراحی الگوریت

نها (اصول طراحی کامپایلرها۳۰۰۷۲ نها و ماشی )۳۰۰۳۵نظریه زبا
نهای برنامه سازی ( )۳۰۰۳۶طراحی و پیاده سازی زبا

)۳۰۱۲۱ (۱گرافیک کامپیوتری ۲گرافیک کامپیوتری

نها (نظریه محاسبات نها و ماشی )۳۰۰۳۵نظریه زبا

نهای برنامه سازی (برنامه نویسی توصیفی )۳۰۰۳۶طراحی و پیاده سازی زبا

هی مطالب علمی و فنی۳۰۰۴۲ )۳۰۰۲۵زبان تخصصی (شیوه ارائ

)۳۰۰۳۲معماری کامپیوتر (آز معماری کامپیوتر۳۰۰۳۳
)۳۰۰۲۹آز مدارهای منطقی (

)۳۰۰۳۲معماری کامپیوتر (سیستم عامل۳۰۰۳۴
)۳۰۰۷۰ذخیره و بازیابی اطلعات (

هها۳۰۰۷۷ هها (آز پایگاه داد )۳۰۰۷۲اصول و طراحی پایگاه داد

)۳۰۰۳۲معماری کامپیوتر (۱ریزپردازنده ۳۰۰۳۷

مافزار۲مهندسی نرم افزار ۳۰۰۷۵ )۳۰۰۷۳ (۱مهندسی نر

ههای کامپیوتری۳۰۰۴۱ )۳۰۰۳۴سیستم عامل (شبک

مافزارشبیه سازی کامپیوتری۳۰۱۲۹ )۳۰۰۷۳ (۱مهندسی نر

مهای بلدرنگ۳۰۰۱۱ )۳۰۰۳۴سیستم عامل (طراحی و پیاده سازی سیست
مافزار )۳۰۰۷۳ (۱مهندسی نر

مهای خبره۳۰۱۲۵ )۳۰۰۷۱هوش مصنوعی (سیست



هی درس واحدهم نیازپیش نیازنام درسشمار

مافزاری۳۰۱۳۴ ههای نر مافزارمدیریت پروژ )۳۰۰۷۳ (۱مهندسی نر

)۳۰۰۷۱هوش مصنوعی (رباتیک۳۰۲۰۱

ههای عصبی۳۱۲۲۴ )۳۰۰۷۱هوش مصنوعی (شبک

مافزار۳۰۰۷۸ هی نر هی مطالب علمی و فنی (پروژ )۳۰۰۴۲شیوه ارائ
مها ( )۳۰۰۳۱طراحی الگوریت

هی مطالب علمی و فنی (کارآموزی۳۰۰۷۹  واحد درسی۸۰پس از )۳۰۰۴۲شیوه ارائ

)۳۰۰۳۴سیستم عامل (آز سیستم عامل۳۰۰۷۶

ههای کامپیوتری (مهندسی اینترنت۳۰۱۰۹ )۳۰۰۴۱شبک

)۳۰۰۳۷ (۱ریزپردازنده آز ریزپردازنده۳۰۰۳۸
)۳۰۰۳۳آز معماری کامپیوتر (

۳)۳۰۰۳۷ (۱ریزپردازنده طراحی مدارهای واسط

۳)۳۰۰۷۵ (۲مهندسی نرم افزار اصول طراحی واسط کاربر

های ۳)۳۰۰۳۴سیستم عامل (محیطهای چند رسان

مهای کامپیوتری آمار و احتمالمدلسازی و ارزیابی سیست
)۳۰۰۳۴سیستم عامل (

)۳۰۰۷۱هوش مصنوعی (پردازش تکاملی۳۰۱۳۲

ههای کامپیوتری (امنیت شبکه۳۰۰۴۳ ۳)۳۰۰۴۱شبک

)۳۰۰۳۷ (۱ریزپردازنده خودکار سازی مدارهای دیجیتال۳۰۱۳۵

نهای گسسته(نظریه گراف۳۰۱۳۳  )۹۶۰۰۱(۱)،ریاضی عمومی۳۰۰۲۲ساختما



کارشناسی ارشد

هی درس پیش نیازنام درسشمار

سیستم عاملسیستم عامل پیشرفته

مهای موازی سیستم عاملالگوریت

۲مهندسی نرم افزار مهندسی نرم افزار پیشرفته

هوش مصنوعیشبکه عصبی

هوش مصنوعیسیستم خبره

هوش مصنوعیپردازش تصویر

پردازش تصویربینایی ماشین

معماریمعماری پیشرفته

پایگاه دادهپایگاه داده پیشرفته

مهای توزیع شده  سیستم عاملسیست

هوش مصنوعیرباتیک

رباتیکرباتیک پیشرفته

هوش مصنوعیهوش مصنوعی پیشرفته

هوش مصنوعی ، آمار و احتمالشناسایی آماری الگو

مهندسی نرم افزار پیشرفتهمباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار

هوش مصنوعیپردازش تکاملی

هوش مصنوعییادگیری ماشین

مافزار پیشرفتهپردازش نمادی مهندسی نر



مهای فازی شها و سیست هوش مصنوعیرو

هوش مصنوعیهوش مصنوعی توزیع شده 

شناسایی آماری الگو شناسایی ساختاری الگو

نهای طبیعی هوش مصنوعیپردازش زبا

هوش مصنوعیپردازش و شناسایی گفتار

مهای پیشرفته الگوریتم الگوریت

بازیابی اطلعات متنی

ریاضیات پیشرفته برای مهندسی کامپیوتر

مهای کامپیوتری آمار و احتمال ، سیستم عامل پیشرفتهمدل سازی و ارزیابی سیست

بهینه سازی الگوریتم 

سمینار کارشناسی ارشد

ههای کامپیوتری پیشرفته ههای کامپیوتری پیشرفتهشبک شبک

مافزارهای مطمئن مافزار پیشرفتهطراحی نر مهندسی نر

هها مافزار پیشرفتهتوصیف و وارسی برنام مهندسی نر

مافزار مباحث ویژه در  مهندسی نر

لسازی و تعبیر سه بعدی مد

لهای رقمی پردازش سیگنا

نهااتوماتاهای یادگیری نها و ماشی نظریه زبا

سنجش از راه دور

مباحث ویژه در هوش مصنوعی



الگوریتم هندسه محاسباتی

اصول طراحی کامپایلرهاکامپایلرهای پیشرفته

مهندسی نرم افزار پیشرفتهتولید برنامه از توصیف رسمی

هوش مصنوعیبرنامه ریزی در هوش مصنوعی

ههای کامپیوتری ههای کامپیوتری مدل سازی و تحلیل شبک شبک


