
 برنامه ترم بندی دروس مهندسی فناوری اطالعات

ول
رتم ا

 

 انم ردس همنیاز انم ردس شیپ نیاز واحد انم ردس شماره ردس

 .......... .......... 3 0ریاضی  2202222

 .......... .......... 3 0فیسیک  2222222

 .......... .......... 0 کارگاه عوٌهی 0202120

 .......... .......... 3 هثانی کاهپیٌترًترناهو سازی 2002221

 .......... .......... 2 0انذیشو اسالهی  2222200

 .......... .......... 2 فارسی عوٌهی 2222223

 .......... .......... 3 زتاى خارجی 2222222

 .......... .......... 0 0ترتیت تذنی  2222230

 01  

دوم
رتم 

 

 انم ردس همنیاز انم ردس شیپ نیاز واحد انم ردس شماره ردس

 .......... 0ریاضی  3 2ریاضی  2202222

 .......... 0فیسیک  3 2فیسیک  2222221

 .......... 0فیسیک  0 0آزفیسیک  2222222

 .......... 0ریاضی  3 ریاضیات گسستو 2202223

 .......... هثانی کاهپیٌترًترناهو 3 ترناهو سازی پیشرفتو 2002221

 ریاضیات گسستو .......... 3 هذارىای هنطمی 2002222

 .......... .......... 0 2ترتیت تذنی  2222232

 .......... .......... 2  2انذیشو اسالهی  2222202

 01   

سىم رتم 
 

 انم ردس همنیاز نیازانم ردس شیپ  واحد انم ردس شماره ردس

 .......... 0ریاضی  3 آهارًاحتواالت هينذسی 2202200

 .......... 2فیسیک  0 2آزفیسیک  2222223

 .......... 2ریاضی  3 هعادالت دیفرانسیل 2202221

 .......... زتاى خارجی 2 زتاى تخصصی 2002221

سازی  هثانی کاهپیٌتر،ترناهو 3 ساختواى داده ىا 2002222
 پیشرفتو ،ریاضیات گسستو

.......... 

 .......... 2فیسیک  3 هثانی الکترًنیک دیجیتال 2002202

 .......... .......... 3 هثانی فناًری اطالعات 2002222

 02  

ارم
چه رتم 

 

 انم ردس همنیاز انم ردس شیپ نیاز واحد انم ردس شماره ردس

 .......... ساختواى داده ىا 3 نظریو زتانيا ًهاشینيا 2002200

 .......... هذارىای هنطمی 3 هعواری کاهپیٌتر 2002222

 .......... آهار ًاحتواالت هينذسی 3 التصادهينذسی 2002222

 .......... .......... 3 تحمیك درعولیات 2002233

 .......... ساختواى داده ىا 3 طراحی الگٌریتن 2002203

 .......... .......... 2 اسالهی تاریخ 2222223

 
 
 

02  

پنجم رتم 
 

 انم ردس همنیاز انم ردس شیپ نیاز واحد انم ردس شماره ردس

 .......... ساختواى داده ىا 3 اصٌل طراحی پایگاه داده  2002202

 .......... هعواری کاهپیٌتری 3 سیستن ىای عاهل 2002202

 .......... هعواری کاهپیٌتری 3 0شثکو ىای کاهپیٌتری 2002202

 .......... هثانی فناًری اطالعات 3 اصٌل ًهثانی هذیریت 2002220

 پایگاه دادهاصٌل طراحی  زتاى تخصصی 3 0هينذسی نرم افسار  2002202

 .......... .......... 2 تفسیرهٌضٌعی 2222221

 02  

ششم رتم 
 

 انم ردس همنیاز انم ردس شیپ نیاز واحد انم ردس شماره ردس

 .......... 0هينذسی نرم افسار 3 2هينذسی نرم افسار  2002201

 .......... 0شثکو کاهپیٌتری 3 2شثکو ىای کاهپیٌتری  2002202

 .......... 0هثانی فناًری ًشثکو  3 0هينذسی فناًری اطالعات  2002222

 .......... 0شثکو  0 آزشثکو  2002222

 .......... سیستن عاهل 0 آزسیستن عاهل 2002222

 .......... طراحی پایگاه داده 0 آزپایگاه داده 2002223

 .......... اصٌل ًهثانی هذیریت IT 3هذیریت کنترل پرًژه  2002232

 .......... .......... 2 اخالق اسالهی 2222202

 02  

هفتم رتم 
 

 انم ردس همنیاز نیازانم ردس شیپ  واحد انم ردس شماره ردس

 .......... طراحی الگٌریتن 3 ىٌش هصنٌعی 2002201

 .......... 0التصادهينذسی ،شثکو  2 تجارت الکترًنیکی 2002221

 .......... IT1هذیریت کنترل پرًژه،هينذسی  IT 3هذیریت استراتژیک 2002230

 .......... زتاى تخصصی 2 ارائو هطالة علوی ًفنی 2002222

 .......... .......... 3 اختیاری 

 .......... .......... 2 انمالب اسالهی 2222201

 01  
هشتم رتم 

 

 انم ردس همنیاز انم ردس شیپ نیاز واحد انم ردس شماره ردس

 .......... طراحی الگٌریتن 3 گرافیک کاهپیٌتری 2002232

 ITهذیریت استراتژیک 3 2هينذسی فناًری اطالعات  2002232
 ،کنترل پرًژه

 

 گرافیک کاهپیٌتری .......... 3 سیستن ىای چنذرسانو ای 2002231

 .......... .......... 3 اختیاری 

 .......... .......... 3 اختیاری 

 .......... .......... 2 کارآهٌزی 2002232

 .......... علوی ًفنیارائو هطالة  3 پرًژه فناًری اطالعات 2002232

 02  

 برنامه ترم بندی دروس مهندسی فناوری اطالعات

 

 



 برنامه ترم بندی دروس مهندسی فناوری اطالعات

 

 

 

 

ری 
ختیا س ا

ردو
 

  انم ردس شیپ نیاز واحد انم ردس شماره ردس

مديريت استراتژيك  IT 3هذیریت نگيذاری اطالعات در 2002232
 فناوري اطلاعات

 

  ىٌش هصنٌعی 3 سیستن ىای خثره ًتصوین یار 2002231

  اصٌل ًهثانی هذیریت 3 هذیریت رفتارسازهانی 2002222

   3 تعاهل انساى ًکاهپیٌتر 2002220

  IT1هينذسی  IT  3هثاحث نٌدر 2002222

  0هينذسی نرم افسار 3 سیستن اطالعات جغرافیایی 2002223

  ساختواى داده ىا 3 شثیو سازی کاهپیٌتر 2002222

  ITهثانی  3 کتاتخانوطراحی ًپیاده سازی  2002221

  هعادالت دیفرانسیل 3 تيینو سازی کارتردی 2002222

  0،شثکو   DBاصٌل  3 نرم افسارىای تٌزیع شذه 2002222

  0هينذسی نرم  IT 3هعواری سازهانی 2002212


