
 

 
دانشگاه ارومیه   مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان  

مهندسی کامپیوتر رشته  )کهاد( یدوره فرع  
 

 

 جدول دروس پیشنهادی 

 درسی:  سبد هر از واحد تعداد  حداقل و حداکثر  خالصه جدول  -1
 توضیحات  واحد  تعداد درسی   سبد عنوان

  12 دروس اجباری 

 ی اریدروس اخت ستیواحد از ل 6-12گذراندن  18 دروس اختیاری 

  30 جمع کل واحدها

 (:مورد درخواست)جدول کامل دروس  -2

 عنوان درس  سبد درسی 
 تعداد واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری

ی 
ار

جب
س ا

رو
د

 

   1 3 مبانی برنامه نویسی

  مبانی برنامه نویسی 1 3 برنامه نویسی پیشرفته

  برنامه نویسی پیشرفته - 3 ساختمان داده 

  ساختمان داده  - 3 دادهایگاه پ

ی 
ار

تی
اخ

س 
رو

د
 

  پایگاه داده - 3 1مهندسی نرم افزار

  1مهندسی نرم افزار - 3 2مهندسی نرم افزار

  پایگاه داده - 3 برنامه نویسی وب

  پایگاه داده - 3 رنامه نویسی موبایل

  - - 3 معماری کامپیوتر

  معماری کامپیوتر 1 3 سیستم عامل

  سیستم عامل 1 3 های کامپیوتریشبکه

  سیستم عامل - 3 رایانش ابری

  ساختمان داده  - 3 طراحی الگوریتم

  طراحی الگوریتم - 3 هوش مصنوعی 

  پایگاه داده - 3 داده کاوی

  پایگاه داده - 3 یادگیری ماشین

 

 

 

 

 



 

 برنامه هفتگی رشته مهندسی کامپیوتر

 18  -16 16  -14 13  -  11/ 30 11/ 30 - 10 10  -8/ 30 روز 

 معماری کامپیوتر  آز شنبه

 ها آز داده پایگاه

 منطقی  مدار

 مبانی کامپیوتر و مصنوعی هوش

 نویسی برنامه

 2 افزار نرم  مهندسی

 

 ابری  رایانش

 نویسی برنامه کارگاه

 پیشرفته 

 الگوریتمها طراحی
 مصنوعی هوش

 کاوی  داده ماشین  یادگیری

 ماشین  یادگیری ابری  رایانش مبانی یک شنبه 

 داده  ساختمان پیشرفته نویسی برنامه

 کامپیوتر معماری آز داده  ساختمان

 دستگاه نویسی برنامه

 سیار

 کاوی  داده
 ابری  رایانش

 کامپیوتر معماری کامپیوتر معماری  دوشنبه

 ها  داده پایگاه

 و مبانی کامپیوتر 2 افزار نرم  مهندسی

 نویسی برنامه

 ابری  رایانش مبانی سه شنبه 
 نویسی برنامه

 پیشرفته 
 داده  پایگاه آز  ها الگوریتم طراحی

      چهارشنبه 

 دروس اجباری  دروس اختیاری 

 
امپیوترمهندسی کبرنامه امتحانی گروه   

امتحان  خ یتار ساعت امتحان  امتحان تاریخ  ساعت امتحان  درس   درس 

00:9  11/4 /1402 ابری   رایانش   00:9  
6/4/1402  

 

 و کامپیوتر مبانی

نویسی برنامه  

00:9  6/4/1402 2 افزار نرم  مهندسی   00:9  30/3/1402  
 نویسی برنامه کارگاه

 پیشرفته 

00:9  28/3/1402 ماشین یادگیری   00:9  7/4/1402 داده ساختمان   

00:9  12/4/1402 ابری رایانش مبانی   00:9  3/4/1402 ها داده پایگاه   

00:14  28/3/1402 کامپیوتر معماری   00:9  4/4/1402 مصنوعی هوش   

00:9  5/4/1402 الگوریتمها طراحی   00:9  4/4/1402 کاوی  داده   

 
 

 


