
 یلاعت همساب

 

 لصفرس

  رتویپماک یسدنهم یسانشراک

 (شیارگ نودب)

 

 و بعد از آن 95ورودی های 

  1400شهریور 



 دحاو دادعت سرد عون فیدر

 22 یمومع یاهسرد 1

 20 هیاپ یاهسرد 2

 1+3+59 یزومآراک + یسانشراک هژورپ + یلصا یاهسرد 3

 33 (خابیانت-تخصصی) اههتسب یصصخت سورد 4

 2 (دو آزمایشگاه نگذراند) یرایتخا هاگشیامزآ 5

 - دازام سرد 6

 - (اختیاری) مهارت آموزیهای دوره 7

 0 (اجباری) ایمنیدرس  8

 140  عمج

 های بسته معماری سیستم ،عاتالبسته فناوری اط ،افزاربسته نرم) یصصخت هتسب هس

 .دنارذگب سرد هس لقادح هتسبره زا تسا فظوم وجشناد هک تسا هدش فیرعت (کامپیوتری

 .دیامن ذخا اههتسب یاهسرد زا سرد 11 رگید ترباع هب ای واحد 33 دیاب عمج رد وجشناد

 افزار، مافزار، آزمون نرمها، مهندسی نرلیل و طراحی سیستمحها، تدادهپایگاه :افزاربسته نرم

 .سازیهای برنامهجستجوی وب، طراحی زبان عات والکاوی، مبانی بازیابی اطمبانی داده

 عات، مدیریت الریزی راهبردی فناوری اطاصول مدیریت و برنامه :عاتالبسته فناوری اط

ای، الکترونیکی، گرافیك کامپیوتری، سیستم چندرسانه عات، تجارتالهای فناوری اطپروژه

 .امنیت شبکه، مهندسی اینترنت

 مدارهای الکترونیکی، الکترونیك  :(افزارسخت) های کامپیوتریبسته معماری سیستم

مجتمع پرتراکم، طراحی مدارهای  هایخطی، طراحی سیستم های کنترلیستمدیجیتال، س

 .امن رایانش مبانی درنگ،بی و نهفته هایسیستم افزار، منر –افزار طراحی سختواسط، هم

 :افزار، کارگاه مآز پایگاه داده، آز امنیت شبکه، آز مهندسی نر آزمایشگاه اختیاری

اتوماسیون صنعتی، آز مدارهای واسط،  آزهای کنترل خطی، نویسی متلب، آز سیستمبرنامه

 دیجیتال، آز ابزارهای طراحی بهدارهای الکترونیکی، آز الکترونیكآز مدارهای الکتریکی، آز م

 .کمك کامپیوتر

 شوددرس مازاد در معدل ترم موثر است اما در تعداد واحدهای کل دانشجو لحاظ نمی .

 « های زندگی دانشجوییمهارت »و  «آشنایی با دفاع مقدس»مانند درس 











 افزار گلستانهای مفید نرمزارشگ 

o  برنامه هفتگی دانشجو88گزارش : 

o  در ترم : لیست دروس ارایه شده110گزارش 

o  دروس سرفصل271گزارش : 

o  نیازنیاز و پس:پیش108و  107گزارش 

 است. 19عدد  (دانشکده برق و کامپیوتر) شماره دانشکده در سامانه گلستان 

  است. 16عدد  (مهندسی کامپیوتر)در سامانه گلستان  شیگروه آموزشماره 
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