
نرم افسار-دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد كتول              جدول دروس رشته مهندسي تكنولوشي كامپيوتر

دسع پيطٌياصٍاحذعٌَاى دسعسديفدسع پيطٌياصٍاحذعٌَاى دسعسديف پيطٌياصٍاحذعٌَاى دسعسديف

3ايجادتاًنْاي اطالعاتي31333تشًاهِ ساصي سيستن217تاسيخ تحليلي اسالم1

322سيستوْاي خثش334ُهٌْذسي ًشم افضاس2218اًذيطِ اسالهي2

3طشاحي سيستوْاي ضي گشا1835ّوٌياص1آصهايطگاُ هٌْذسي ًشم افضاس219ًْج الثالغِ/ تفسيش هَضَعي قشآى3

2سيستن عاهل ضثن21336ِهعواسي ماهپيَتش20تِ تعذ91ٍسٍدي2تاسيخ فشٌّگ ٍ توذى ايشاى ٍ اسالم

332اصَل تشًاهِ ًَيسي تَصيفي2037ّوٌياص1آصهايطگاُ هعواسي ماهپيَتش1121ٍسصش 4

332تشًاهِ ًَيسي ّوشًٍذ238اًقالب اسالهي ايشاى5

1آضٌايي تا قشآى مشين6

دسع پيطٌياصٍاحذعٌَاى دسعسديف1(سُ)ٍصاياي اهام7

2صتاى تخصصي ًشم افضاس31539َّش هصٌَعي222داًص خاًَادُ ٍ جوعيت8

3رخيشُ ٍتاصياتي اطالعات31840ضثيِ ساصي ماهپيَتشي23

3سيستن عاهل 341(1)گشافيل ماهپيَتشي24دروس پايه

3ساختواى دادُ ّا342هٌْذسي ايٌتشًت25پيطٌياصٍاحذعٌَاى دسعسديف

3تشًاهِ ساصي پيطشفت243ِتعذاصتشم3هثاحث ٍيظ226ُآهاساحتواالت هٌْذسي9

3پشٍطُ ًشم افضاس227هعادالت ديفشاًسيل10

:تزمشات هْن3ماسآهَصي21028سياضي هٌْذسي11

2سياضي گسست12ِ

ٍاحذ8جوع ٍاحذّاي عوَهي

دسع پيطٌياصٍاحذعٌَاى دسعسديف

325طشاحي صفحات ٍب229صتاى هاضيي اسوثلي13

3هحيطْاي چٌذسساًِ اي330صتاى تخصصي ًشم افضاس14

324(2)گشافيل ماهپيَتشي331طشاحي الگَسيتوْا15

غيشهشتثط هيثاضٌذ315ٍ17طشاحي ٍپيادُ ساصي صتاًْاي تشًاهِ ًَيسي232ضيَُ اسائِ هطالة علوي ٍفٌي16

دسٍع جثشاًي هخصَظ داًطجَياًي هيثاضذ مِ داساي هذسك ماسداًي-4

.اخز ٍ گزساًذُ ضَد

داًطجَياًي مِ دس هقطع ماسداًي دسٍع آضٌايي تا قشآى ٍ ٍصايا سا- 2

.ًگزساًذُ اًذ تايذ دس هقطع ماسضٌاسي ًاپيَستِ تگزساًٌذ

ٍاحذآى سااًتخاب ٍتگزساًٌذ12داًطجَياى تايذاصتيي دسٍع اختياسي -3

ٍاحذ29جوع ٍاحذّاي اختياسي

اصتيي دسٍع تفسيش هَضَعي قشآى ٍ ًْج الثالغِ فقط يل دسع تايذ-1

ٍاحذ14جوع ٍاحذّاي جثشاًي

دروس عمومي

ٍاحذ15 جوع ٍاحذّاي عوَهي

ادامه دروس اختياري ادامه دروس اصلي

دروس جبراني

دروس اصلي

ٍاحذ20جوع ٍاحذّاي اصلي

دروس تخصصي

ٍاحذ21جوع ٍاحذّاي تخصصي

دروس اختياري



ٍاحذعٌَاى دسعٍاحذعٌَاى دسعٍاحذعٌَاى دسعٍاحذعٌَاى دسع
3پشٍطُ ًشم افضاس2هعواسي ماهپيَتش2سياضي هٌْذسي2آهاس ٍ احتواالت هٌْذسي

3ماسآهَصي1آصهايطگاُ هعواسي ماهپيَتش3تشًاهِ ساصي سيستن2هعادالت ديفشاًسيل
3يني اص دسٍع اختياسي3ضثيِ ساصي ماهپيَتشي3هٌْذسي ًشم افضاس2سياضيات گسستِ

3يني اص دسٍع اختياسي3هثاحث ٍيظ3ُيني اص دسٍع اختياسي2صتاى هاضيي ٍ اسوثلي
2ًْج الثالغِ/تفسيش هَضَعي قشآى3هٌْذسي ايٌتشًت3َّش هصٌَعي3صتاى تخصصي ًشم افضاس

2تاسيخ فشٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايشاى3يني اص دسٍع اختياسي13گشافيل ماهپيَتشي3طشاحي الگَسيتن ّا
22اًذيطِ اسالهي2اًقالب اسالهي ايشاى2ضيَُ اسائِ هطالة علوي ٍ فٌي

1آصهايطگاُ هٌْذسي ًشم افضاس1(سُ)ٍصاياي اهام 11ٍسصش
1آضٌايي تا قشآى مشين2تاسيخ تحليلي صذس اسالم

16جوع ٍاحذ تشم18جوع ٍاحذ تشم21جوع ٍاحذ تشم19جوع ٍاحذ تشم

تشم چْاسمتشم سَمتشم دٍمتشم اٍل


