
 

 (ّوٌیاس) پیطٌیاس  نوع واحد واحد ػوَهيجذٍل درٍط 

 درط  4درط اس  2

 --- ًظزی 2 (هبذ ا ٍ هؼاد ) 1اًذیطِ اسالهي   

 (هبذا ٍ هؼاد)1اًذیطِ اسالهي ًظزی 2 (ًبَت ٍ ا ها هت )  2اًذیطِ ا سالهي

 --- ًظزی 2 اًساى در اسالم  

 --- ًظزی 2 حقَق اجتواػي ٍ سیاسي در اسالم

 درط 2درط اس  1

 --- ًظزی 2 (با تکیِ بز هباحث تزبیتي ) فلسفِ اخالق

 --- ًظزی 2 (هباًي ٍ هفاّین ) اخالق اسالهي 

 ---- ًظزی 2 (  اخالق کاربزدی ) آییي سًذگي 

 --- ًظزی 2 ػزفاى ػولي اسالهي

 درط 2درط اس  1

 --- ًظزی 2 اًقالب اسالهي ایزاى

 --- ًظزی 2 آضٌایي با قاًَى اساسي جوَْری اسالهي ایزاى

 --- ًظزی 2 اًذیطِ سیاسي اهام خویٌي 

 درط 2درط اس  1

 --- ًظزی 2 تاریخ فزٌّگ ٍ توذى اسالهي

 --- ًظزی 2 تاریخ تحلیلي صذر اسالم 

 --- ًظزی 2 تاریخ اهاهت

 درط 2درط اس  1

 --- ًظزی 2 تفسیز هَضَػي قزآى

 --- ًظزی 2 تفسیز هَضَػي ًْج البالغِ

 

 --- ًظزی 3 سباى فارسي -1

 --- ًظزی 3 سباى اًگلیسي -2

 --- ًظزی 1 تزبیت بذًي -3

 تزبیت بذًي  ًظزی 1 1ٍرسش  -4

 --- ًظزی 2 داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت -5

  ًظزی 2  تاریخ فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاى -6 

 24جوغ کل ٍاحذّای ػوَهي 

  ًَع ٍاحذ ٍاحذ پایِجذٍل درٍط  

 ------ ًظزی 3 1ریاضي ػوَهي  

 1ریاضي ػوَهي  ًظزی 3 2ریاضي ػوَهي  

 1ریاضي ػوَهي  ًظزی 3 هؼادالت دیفزاًسیل 

 2ریاضي ػوَهي  ًظزی 3 آهار ٍ احتواالت هٌْذسي 

 (1ریاضي ػوَهي ) ًظزی 3 1فیشیك  

 1ریاضي ػوَهي  ًظزی 3 2فیشیك 

 2فیشیك  ػولي 1 2اس فیشیك  

 هباًي کاهپیَتز ٍ بزًاهِ ساسی ػولي 1 کارگاُ کاهپیَتز 

 20جوغ کل ٍاحذّای پایِ 

 ( 910سیستن ّای ًزم افشاری کذ )      کاهپیَتز ًزم افشار هٌْذسي جذٍل درٍط دٍرُ کارضٌاسي رضتِ



  ًَع ٍاحذ ٍاحذ الشاهيجذٍل درٍط 

  ًظزی 1 (اجباری)  آضٌایي با قزآى کزین 

  ًظزی 1 (اجباری)  اهامٍصایای حضزت  

 2جوغ کل ٍاحذّای الشاهي

  نوع واحد واحد اصليجدول دروس  

 
 

  ًظزی 3 هباًي کاهپیَتز ٍ بزًاهِ ساسی

 
 

 هؼادالت دیفزاًسیل ًظزی 3 هذارّای الکتزیکي

 
 

 ًظزی 3 ریاضیات گسستِ
ٍ هباًي کاهپیَتز ٍ بزًاهِ  1ریاضي ػوَهي )

 (ساسی

 
 

 پیطزفتِبزًاهِ ساسی 
 هباًي کاهپیَتز ٍ بزًاهِ ساسی ًظزی 3

 3 دادُ ّای ساختواى 
 ًظزی
 

 ریاضیات گسستِ ٍ بزًاهِ ساسی پیطزفتِ

 (ریاضیات گسستِ )  ًظزی 3 هٌطقي ّایهذار 

 3 ًظزیِ سباى ّا ٍ هاضیي ّا 
 ًظزی
 

 ساختواى ّای دادُ

 سباى خارجي ًظزی 2 سباى تخصصي 

 سباى تخصصي ًظزی 2 رٍش پضٍّص ٍ ارائِ 

 ٍهؼادالت دیفزاًسیل 2ریاضي ػوَهي  ًظزی 3 ریاضیات هٌْذسي 

 هذارّای هٌطقي ًظزی 3 هؼواری کاهپیَتز 

 ساختواى ّای دادُ ٍ هؼواری کاهپیَتز ًظزی 3 سیستن ّای ػاهل 

 ساختواى ّای دادُ ًظزی 3 لگَریتن ّااطزاحي   

 هؼواری کاهپیَتز ًظزی 3 طزاحي کاهپیَتزی سیستن ّای دیجیتال 

 3 سیگٌال ّا ٍ سیستن ّا 
 ًظزی
 

 ریاضیات هٌْذسي

 3 ریش پزداسًذُ ٍ سباى اسوبلي 
 ًظزی
 

 هؼواری کاهپیَتز

 سیستن ّای ػاهل ًظزی 3 ضبکِ ّای کاهپیَتزی 

 ساختواى ّای دادُ ًظزی 3 َّش هصٌَػي ٍ سیستن ّای خبزُ 

 3 اصَل طزاحي کاهپایلز 
 ًظزی
 

 ٍ ًظزیِ سباًْا ٍ هاضیي ّا ّای دادُساختواى 

 1 آسهایطگاُ سیستن ّای ػاهل 
 ػولي
 

 (سیستن ّای ػاهل ) 

 (هؼواری کاهپیَتز) هذارّای هٌطقي  ػولي 1 آسهایطگاُ هذارّای هٌطقي ٍ هؼواری کاهپیَتز 

 ریش پزداسًذُ ٍ سباى اسوبلي ػولي 1 آسهایطگاُ ریش پزداسًذُ 

 1 کاهپیَتزیآسهایطگاُ ضبکِ ّای  
 ػولي
 

 (ضبکِ ّای کاهپیَتزی ) 

 59جوغ کل ٍاحذّای اصلي 

  ًَع ٍاحذ ٍاحذ  درط ّای تخصصي گزایص ًزم افشار 

 بزًاهِ ساسی پیطزفتِ ًظزی 3 تحلیل ٍ طزاحي سیستن ّا 

 ساختواى ّای دادُ ًظزی 3 پایگاُ دادُ ّا 

 
 

 کاهپایلزاصَل طزاحي  ًظزی 3 طزاحي سباى ّای بزًاهِ ساسی

 
 

 تحلیل ٍ طزاحي سیستن ّا ًظزی 3 هٌْذسي ًزم افشار



 
 

 (پایگاُ دادُ ) ضبکِ ّای کاهپیَتزی  ًظزی 3 هٌْذسي ایٌتزًت

 
 

 تحلیل ٍ طزاحي سیستن ّا ًظزی 3 تؼاهل اًساى ٍ کاهپیَتز

 
 

 تحلیل ٍ طزاحي سیستن ّا ًظزی 3 آسهَى ًزم افشار

 
 

 تحلیل ٍ طزاحي سیستن ّا ًظزی 3 افشاررٍش ّای رسوي در هٌْذسي ًزم 

 
 

 بزًاهِ ساسی پیطزفتِ ًظزی 3 طزاحي ضي گزای سیستن ّا

 ٍاحذ 80بؼذ اس  ػولي 1 کارآهَسی 

 
 

 ٍاحذ 100بؼذ اس  ػولي 3 پزٍصُ ًزم افشار

 ٍاحذ 31جوغ کل ٍاحذّای تخصصي 

 

 
  نوع واحد واحد اختیاریجدول دروس 

   ًُظزی 3 1هباحث ٍیض  

   ًُظزی 3 2هباحث ٍیض  

  تحلیل ٍ طزاحي سیستن ّا ػولي 1 آسهایطگاُ هٌْذسي ًزم افشار 

  ُػولي 1 آسهایطگاُ پایگاُ داد  

  ًظزی 3 یك درط اس کارضٌاسي ارضذ رضتِ هٌْذسي کاهپیَتز 

 
تا ّطت ٍاحذ اس درط ّای گزایص ّا یا توزکشّای دیگز هٌْذسي 

    کاهپیَتز

  ًظزی 3 کارضٌاسي داًطکذُ ّای دیگزیك درط اس دٍرُ  

  ًظزی 3 ًزم افشاری –ًوًَِ ساسی سیستن ّای پیچیذُ سخت افشاری  

  ًظزی 3 هقذهِ ای بز ػلن اػصاب 

  ػولي 1 آسهایطگاُ اصَل طزاحي کاهپایلز 

  ػولي 1 آسهایطگاُ هذارّای الکتزیکي 

  ػولي 1 آسهایطگاُ هذارّای ٍاسط 

  ػولي 1 رباتیکشآسهایطگاُ اصَل  

  ػولي 1 آسهایطگاُ گزافیك کاهپیَتزی 

  ػولي 1 آسهایطگاُ باسیْای کاهپیَتزی 

  ػولي 1 آسهایطگاُ ٍاقؼیت هجاسی 

 (اهٌیت ضبکِ) ػولي 1 آسهایطگاُ اهٌیت ضبکِ 

  ػولي 1 کارگاُ ساخت ربات 

 ٍاحذ درط اختیاری  8اخذ 

 


