
 ترم رشته مهندسی فناوری اطالعات8برنامه 

2ترم 1ترم 

نام درس
تعداد 

واحد

نوع 

درس
نام درسهم نیازپیش نیاز

تعداد 

واحد
هم نیازپیش نیازنوع درس

-1اًذیطِ اسالهی عوَهی2اخالق اسالهی--عوَهی12اًذیطِ اسالهی 

-1ریاضی پای23ِریاضی  --عوَهی3زباى فارسی

--پای13ِفیسیک --عوَهی3زباى خارجی
-1ریاضی پای3ِهعادالت دیفراًسیل--عوَهی11تربیت بذًی 

-هباًی کاهپیَتر ٍ برًاهِ سازیپای1ِکارگاُ کاهپیَتر--پای13ِریاضی 
--اصلی3هباًی کاهپیَتر ٍ برًاهِ سازی

--تخصصی3هباًی فٌاٍری اطالعات

-هباًی کاهپیَتر ٍ برًاهِ سازیاصلی3برًاهِ سازی پیطرفت18ِجمع واحد

18جمع واحد

4ترم 3ترم 

نام درس
تعداد 

واحد

نوع 

درس
نام درسهم نیازپیش نیاز

تعداد 

واحد
هم نیازپیش نیازنوع درس

--عوَهی2تاریخ تحلیلی اسالم--عوَهی2اًقالب اسالهی ٍ ریطِ ّای آى
-ساختواًْای دادُاصلی3طراحی الگَریتن ّا--عوَهی21تربیت بذًی 

-ساختواًْای دادُاصلی3هعواری کاهپیَتر1فیسیک پای23ِفیسیک 

هعواری-اصلی1آز هعواری کاهپیَتر2فیسیک -پای21ِآز فیسیک 

-برًاهِ سازی پیطرفتِتخصصی3تحلیل ٍ طراحی سیستوْا-2ریاضی پای3ِآهار ٍ احتوال هٌْذسی

--تخصصی3اقتصاد هٌْذسی

ساختواًْای دادُاصلی3ًظریِ زباًْا ٍ هاضیٌْا

18جمع واحد-اصلی3هذارّای هٌطقی

-هعادالت دیفراًسیلاصلی3هذارّای الکتریکی

19جمع واحد

اصلی3ریاضیات گسستِ
هباًی کاهپیَتر ٍ برًاهِ  - 1ریاضی 

سازی
-

اصلی3ساختواًْای دادُ
- ریاضیات گسستِ 

برًاهِ سازی پیطرفتِ
-

گروه مهندسی صنایع و فناوری اطالعات
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 ترم رشته مهندسی فناوری اطالعات8برنامه 

6ترم 5ترم 

نام درس
تعداد 

واحد
نام درسهم نیازپیش نیازنوع درس

تعداد 

واحد
هم نیازپیش نیازنوع درس

-زباى تخصصیاصلی2رٍش پصٍّص ٍ ارائِ--عوَهی22اًذیطِ اسالهی 

-ریاضیات هٌْذسیاصلی3سیگٌالْا ٍ سیستن ّا--عوَهی2تفسیر هَضَعی قرآى

-هعواری کاهپیَتراصلی3ریسپردازًذُ ٍ زباى اسوبلی
سیستوْای عاهلاصلی3ضبکِ ّای کاهپیَتری

-ساختواًْای دادُاصلی3َّش هصٌَعی ٍ سیستوْای خبرُسیستوْای عاهل-اصلی1آز سیستوْای عاهل
طراحی کاهپیَتری سیستوْای 

دیجیتال
-هعواری کاهپیَتراصلی3

اصَل هذیریت ٍ برًاهِ ریسی راّبردی 

فٌاٍری اطالعات
--تخصصی3

18جمع واحد-زباى خارجیاصلی2زباى تخصصی

-تحلیل ٍطراحی سیستوْاتخصصی3پایگاُ دادُ ّا

19جمع واحد

8ترم 7ترم 
نام درس

تعداد 

واحد
نام درسهم نیازپیش نیازنوع درس

تعداد 

واحد
هم نیازپیش نیازنوع درس

--عوَهی2داًص خاًَادُ ٍ جوعیت

-ساختواًْای دادُاصلی3اصَل طراحی کاهپایلر

ضبکِ ّای کاهپیَتریتخصصی3هباًی رایاًص اهيریسپردازًذُ ٍ زباى اسوبلیاصلی1آز ریسپردازًذُ
هذیریت پرٍشُ ّای فٌاٍری 

اطالعات
 ٍاحذ100بعذ از تخصصی3پرٍشُ فٌاٍری اطالعات-تخصصی3

--اختیاری5درٍض اختیاری

14جمع واحد

سال سَم ٍ باالترتخصصی1کارآهَزی

--اختیاری3یکی از درٍض اختیاری

16جمع واحد

یکپارچِ سازی کاربردّای 

سازهاًی
تخصصی3

- تحلیل ٍ طراحی سیستوْا 

ضبکِ ّای کاهپیَتری
-

تخصصی3تجارت الکترًٍیکی
اقتصاد هٌْذسی           

ضبکِ ّای کاهپیَتری

-اصلی1آز ضبکِ ّای کاهپیَتری
ضبکِ ّای 

کاهپیَتری

اصلی3ریاضیات هٌْذسی
          2ریاضی

هعادالت دیفراًسیل
-

اصلی3سیستوْای عاهل
ساختواًْای دادُ      هعواری 

کاهپیَتر
-

گروه مهندسی صنایع و فناوری اطالعات
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