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چکیده:

ای جامع، به روز، قوی و تهيه برنامه کامپيوتر، مهندسی کارشناسی مقطع درسی برنامه تدوين از هدف

 اين دوينت در منعطف برای آموزش اين رشته در دانشکده مهندسی کامپيوتر دانشگاه صنعتی اميرکبير است.

 وزشیمآ هایبرنامه فناوری، و تحقيقات علوم، وزارت کارشناسی دوره نامهآئين گرفتن نظر در بر عالوه برنامه،

IEEE/ACM است شده بررسی نيز کشور از خارج و داخل معتبر هایدانشگاه از تعدادی آموزشی هایبرنامه و 

 که ستا شده طراحی ایبرنامه کامپيوتر، مهندسی رشته آموختگاندانش از انتظار مورد هایقابليت تعيين با و

 مورد تخصصی هایزمينه دهدمی اجازه دانشجويان به باال پذيریانعطاف با قوی، علمی هایپايه ايجاد ضمن

 یبندزمانو  ها،درس سرفصل و فهرست آموزشی، برنامه ساختارسند  اين در. کنند دنبال را خود عالقه

 .است شده ارائه تحصيلی سالنيم هشت در هادرس گذراندن پيشنهادی
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 برنامه فهد 1-1

هندسی حل مسائل م ی است که توانايیدانشجويانتربيت هدف برنامه دوره کارشناسی مهندسی کامپيوتر 

های کامپيوتری است. اين برنامه دانشجويان را برای کارآفرينی، ساخت سامانهکامپيوتر شامل تحليل، طراحی و 

 کند.در صنعت و تحصيالت تکميلی آماده میکار 

 آموختگاندانشی هاقابلیت 1-2

 های زير باشند:ها و توانايیقابليتدارای رود دانشجويان بعد از گذراندن اين دوره انتظار می

 های کامپيوتریو توسعه سامانه سازیتحليل، طراحی، پياده (9

  مسائلدرک، فرموله کردن و حل  (2

 به کارگيری دانش رياضيات، علوم و مهندسی در حل مسائل دنيای واقعی (9

 ها و ابزارهای روز دنيا در حل مسائل مهندسیبه کارگيری فنون، مهارت (1

 های جديد بعد از فراغت از تحصيلتوانايی يادگيری و به کارگيری دانش (1

 والنه به عنوان عضوی از يک تيمؤثر و مسئکرد معمل (1

 ثر گفتاری و نوشتاریبرقراری ارتباط مؤ (2

 های اجتماعیای و مسئوليتپايبندی به اصول اخالق حرفه (8

 ساختار کلی برنامه 1-3

واحد  22که دانشجويانی)واحد درس عملی  919از برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی کامپيوتر 

واحد(،  22عمومی ) یهادرسو نظری در پنج دسته  شوند(التحصيل میواحد فارغ 912بگذرانند، با عمومی 

 واحد( تشکيل شده است.  91واحد( و اختياری ) 99واحد(، تخصصی ) 11واحد(، اصلی ) 29پايه )

الزامی رشته مهندسی کامپيوتر دانشجويان کليه برای  اصلی و پايه عمومی، یهادرسگذراندن همه 

درس  هشت از شوند. هر بستههای تخصصی ارائه میای از بستهتخصصی در قالب مجموعه یهادرس است.

 از وانتخاب های تخصصی را بسته. هر دانشجو دو بسته از تشکيل شده استواحد(  21 سه واحدی )مجموعا  

 .کندمیواحد اخذ  92ديگر واحد و از بسته  98 ی از اين دو بستهيک

جدول مشخص شده در  یهادرسفهرست خود را از واحد درس اختياری  91بايست میدانشجويان 

 .نماينداختياری اخذ  یهادرس
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 دوره کارشناسی مهندسی کامپيوتر هایترکيب کلی درس -9شکل 

 

 های تخصصی ارائه شده است.بستهدر ادامه توضيح مختصری در رابطه با اهداف و محتوای هر يک از 

 

هدف اين بسته آشنا ساختن دانشجويان با کليه مراحل مورد نياز در  افزار:نرم توسعه و طراحی تخصصی بسته

ابطه دانش الزم در ردر اين بسته تخصصی  افزاری با کيفيت است. دانشجويانطراحی و توسعه يک سامانه نرم

های تکنيکو افزاری، های نرمها، مديريت پروژهداده صول طراحی پايگاهها، اهای طراحی الگوريتمبا روش

 واحد( 22)عمومی  هایدرس

 واحد( 22)پایه  هایدرس

 واحد( 55اصلی ) هایدرس

 

 واحد( 15) اختیاری هایدرس

 تخصصی بسته

 توسعه و طراحی

 افزارنرم

 تخصصی بسته

 هایسیستم

 کامپیوتری

 تخصصی بسته

 مصنوعی هوش

 تخصصی بسته

 هایشبکه

 کامپیوتری

 واحد از دو بسته( 32تخصصی ) هایدرس
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نويسی و اصول ی برنامههازباننمايند. آشنايی با انواع را کسب میافزار آزمون و طراحی واسط کاربری نرم

خصصی اين بسته ت هادرسدانشجويانی که  باشد.ها از جمله اهداف ديگر اين بسته تخصصی میطراحی کامپايلر

افزاری جذب بازار کار شده و يا تحصيالت های نرمهای توسعه سامانهتوانند در شرکترا با موفقيت بگذرانند می

 های مرتبط در مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهند.خود را در رشته

 

رشته  ی ازمباحثهای کامپيوتری مربوط به بستة تخصصی سيستم کامپیوتری: هایسیستم تخصصی بسته

 یافزارو سخت یافزارمرن یاجزا اریو نگهد یسازادهيساخت، پ ،یطراحمهندسی کامپيوتر است که موضوعات 

اين  هارسدگيرد. دانشجويانی که را دربرمی وتريتحت کنترل کامپ یهامدرن و دستگاه یمحاسبات یهاستميس

از ری، های کامپيوتو پژوهشی مربوط به سيستمی کاری هاتوانند در فعاليتگذرانند میبستة تخصصی را می

محصوالت  یاجزاتوان در را میی وتريکامپ یهاستميس يی ازهانمونهوارد شوند.  ،یسازادهيتا پ یطراح

، ديجيتال یپزشک یهادستگاه، خودروهاکنترل الکترونيکی  ستمدوربين ديجيتال، تبلت، سي همچونديجيتال 

مهارت اين بسته، دانشجو  هادرس. در برخی از مشاهده کرد هوشمند یخانگ ليوسای و ارتباط یهادستگاه

وه بر . عالکندمیافزار را پيدا افزار و نرمسيستم کامل ديجيتال مرکب از سخت يک طراحی و ساخت الزم برای

اسبات ابری های بسيار سريع در مراکز داده، مانند مح، دانشجويان با مفاهيم پردازشهادرساين، در برخی از 

 وند.شمیآشنا 

 

، عیمصنو هوش مبانی و مفاهيم با دانشجويان ساختن آشنا بسته اين هدف مصنوعی: هوش تخصصی بسته

 منطق، نظير لهأمس حل هایروش و ابزارها و آموزش ها،داده هوشمند پردازش و هوشمند هایالگوريتم طراحی

 هوش کاربردهای با همچنين دانشجويان. است فازی هایسامانه و عصبی هایشبکه تکاملی، هایالگوريتم

 بر ستهب اين هادرس تأکيد. شوندمی آشنا بيوانفورماتيک و اطالعات بازيابی کاوی،داده رباتيکز، در مصنوعی

 دانشجويان. است دانشجويان توسط عملی هایپروژه انجام وهای هوش مصنوعی تکنيک عملی کاربردهای

 هادرس ميان از را خود اختياری هادرس بعضی خود هایتوانايی و عالقه با متناسب توانندمی عالقمند

 .نمايند انتخاب مصنوعی هوش ارشد کارشناسی

 

های هدف اين بسته آشنا ساختن دانشجويان با مفاهيم و مبانی شبکه های کامپیوتری:شبکه تخصصی بسته

م های نظری و عملی الزهای اين بسته بر ايجاد توانايیتأکيد درسهای توزيعی است. کامپيوتری و سيستم
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های مهای کامپيوتری و سيستبرای آماده ساختن دانشجويان برای ورود به بازار کار و کارآفرينی در زمينه شبکه

 ،سيمهای بیهای مورد توجه در اين بسته عبارتند از: اصول طراحی شبکهتحت شبکه است. از جمله زمينه

های هوشمند، های هوشمند نظير گوشیهای کاربردی برای دستگاههای کاربردی تحت وب، برنامهتوليد برنامه

های کامپيوتری. دانشجويان با اخذ اين بسته آمادگی الزم برای های محاسبات ابری و امنيت شبکهسرويس

های توانند عالوه بر انتخاب درسد و میهای مرتبط را پيدا خواهند کرادامه تحصيل در مقاطع باالتر در زمينه

های کامپيوتری و رايانش امن به عنوان شبکه هایگرايشاز ارشد های کارشناسیاين بسته، با انتخاب درس

 های خود را افزايش دهند. های اختياری عمق دانش و مهارتدرس
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 فصل دوم

 سودر لاوجد
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 های عمومیدرس 2-1

 ساعت لیست دروس عمومیـ  9جدول 

تعداد  عنوان گرایش ردیف

 واحد
 جمع عملی نظری

 مبانی نظری اسالم )*( 9

 92 ـ 92 2 )مبدأ و معاد( 9انديشه اسالمی 

 92 ـ 92 2 )نبوت و امامت( 2انديشه اسالمی 

 92 ـ 92 2 انسان در اسالم

 92 ـ 92 2 حقوق اجتماعی و سياسی در اسالم

 اسالم)**(اخالق در  2

 92 ـ 92 2 فلسفه اخالق )با تکيه بر مباحث تربيتی(

 92 ـ 92 2 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهيم(

 92 ـ 92 2 آيين زندگی )اخالق کاربردی(

 92 ـ 92 2 عرفان عملی در اسالم

 92 ـ 92 2 اخالق مهندسی

 انقالب اسالمی )**( 9

 92 ـ 92 2 انقالب اسالمی ايران

 92 ـ 92 2 آشنايی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

 92 ـ 92 2 «ره»انديشه سياسی امام خمينی 

 تاريخ و تمدن اسالمی )**( 2

 92 ـ 92 2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 92 ـ 92 2 تاريخ تحليلی صدر اسالم

 92 ـ 92 2 تاريخ امامت

 آشنايی با منابع اسالمی )**( 5
 92 ـ 92 2 موضوعی قرآنتفسير 

 92 ـ 92 2 تفسير موضوعی نهج البالغه

 18 ـ 18 9 زبان فارسی ـ 1

 91 ـ 91 9 9زبان انگليسی  ـ 7

 92 ـ 92 2 2زبان انگليسی  ـ 8

 92 92 ـ 9 9تربيت بدنی  ـ 1

 92 92 ـ 9 2تربيت بدنی  ـ 99

 92 ـ 92 2 دانش خانواده و جمعيت ـ 99

 791 12 171 11 جمع

    

 * انتخاب دو درس از این گروه الزامی است 

  ها الزامی استانتخاب یک درس از هریک از این گروه **      
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 های پایهدرس 2-2

 های پایهدرس

 عنوان ردیف

تعداد 

 واحد

 پیشنیاز ساعت - نوع واحد

 - 18 نظری 9 9رياضی عمومی  9

 9رياضی عمومی  18 نظری 9 2رياضی عمومی  2

 - 18 نظری 9 9فيزيک  9

 9رياضی عمومی  18 نظری 9 2فيزيک  1

 9رياضی عمومی  18 نظری 9 معادالت ديفرانسيل 1

 2رياضی عمومی  18 نظری 9 آمار و احتمال مهندسی 1

 2فيزيک  92 عملی 9 2آزمايشگاه فيزيک  2

 - 92 عملی 9 کارگاه عمومی يا کارگاه برق 8

   22 جمع واحد
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 های اصلیدرس 2-3

 های اصلیدرس

 عنوان کد درس ردیف
تعداد 

 واحد
 هم نیاز پیشنیاز نوع واحد

 ساعات مجموع

 طول در ارائه

 ترم یک

9 CE101 نظری 9 يسینومبانی کامپيوتر و برنامه - 

کارگاه مبانی 

کامپيوتر و 

 نويسیبرنامه

18 

2 CE102 
کارگاه مبانی کامپيوتر و 

 نويسیبرنامه
 - عملی 9

مبانی کامپيوتر و 

 نويسیبرنامه
92 

9 CE103 نظری 9 رياضيات گسسته 

 ،9 یعموم یاضير

 و وتريکامپ یمبان

 یسنويبرنامه

 18 

1 CE104 نظری 9 نويسی پيشرفته برنامه 
 و وتريکامپ یمبان

 نويسیبرنامه

 نويسیکارگاه برنامه

 پيشرفته
18 

1 CE105 عملی 9 هنويسی پيشرفتکارگاه برنامه - 
نويسی برنامه

 پيشرفته 
92 

1 CE201 نظری 9 مدارهای منطقی - 

 رياضيات گسسته،

آزمايشگاه مدارهای 

 منطقی

18 

2 CE202 92 مدارهای منطقی - عملی 9 آزمايشگاه مدارهای منطقی 

8 CE203 نظری 9 هاو الگوريتم هاساختمان داده 

 رياضيات گسسته،

نويسی برنامه

 پيشرفته

- 18 

1 

CE204 

مدارهای الکتريکی و 

 الکترونيکی
 2فيزيک  نظری 9

 معادالت ديفرانسيل،

آزمايشگاه مدارهای 

الکتريکی و 

 الکترونيکی

18 
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 های اصلیدرس

 عنوان کد درس ردیف
تعداد 

 واحد
 هم نیاز پیشنیاز نوع واحد

 ساعات مجموع

 طول در ارائه

 ترم یک

99 CE205 
آزمايشگاه مدارهای الکتريکی 

 و الکترونيکی 
 - عملی 9

مدارهای الکتريکی و 

 الکترونيکی
92 

99 CE206 92 - 2زبان انگليسی  نظری 2 زبان تخصصی 

92 CE207 مدارهای منطقی نظری 9 معماری کامپيوتر 
آزمايشگاه معماری 

 کامپيوتر
18 

99 CE208 92 معماری کامپيوتر - عملی 9 آزمايشگاه معماری کامپيوتر 

91 CE209  نظری 9 هاها و ماشينزباننظريه 
 هاداده ساختمان

 هاو الگوريتم
- 18 

91 CE210 18 - 2 یعموم یاضير نظری 9 جبر خطی کاربردی 

91 CE301 وتريکامپ یمعمار نظری 9 ريزپردازنده و زبان اسمبلی 

آزمايشگاه 

ريزپردازنده و زبان 

 اسمبلی

18 

92 CE302 
آزمايشگاه ريزپردازنده و زبان 

 اسمبلی
 - عملی 9

ريزپردازنده و زبان 

 اسمبلی
92 

98 CE303 وتريکامپ یمعمار نظری 9 های عاملسيستم 
آزمايشگاه 

 های عاملسيستم
18 

91 CE304 92 های عاملسيستم - عملی 9 های عاملآزمايشگاه سيستم 

29 CE305 نظری 9 های کامپيوتریشبکه 

آمار و احتمال 

 ی،مهندس

 وتريکامپ یمعمار

 ،های عاملسيستم

 هایآزمايشگاه شبکه

 کامپيوتری

18 

29 CE306 
های آزمايشگاه شبکه

 کامپيوتری
 - عملی 9

های شبکه

 کامپيوتری
92 

22 CE307 نظری 9 9افزار مهندسی نرم 
نويسی برنامه

 پيشرفته
- 18 
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 های اصلیدرس

 عنوان کد درس ردیف
تعداد 

 واحد
 هم نیاز پیشنیاز نوع واحد

 ساعات مجموع

 طول در ارائه

 ترم یک

29 CE308 نظری 2 روش پژوهش و ارائه 
زبان تخصصی، 

 و باالتر 1نيمسال 
- 92 

21 CE309 عملی 9 کارآموزی 
روش پژوهش و 

 ارائه
- 92 

21 CE401 عملی 9 پروژه پايانی 
روش پژوهش و 

 ارائه
- 18 

   55 واحدجمع 
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 های تخصصیدرس 2-4

 افزارنرمطراحی و توسعه بسته تخصصی  2-4-1

 افزارهای بسته تخصصی طراحی و توسعه نرمدرس

 عنوان کد درس ردیف
تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد
 هم نیاز پیشنیاز

 ساعات مجموع

 در نظری ارائه

 ترم یک طول

9 CE221 نظری 9 هاطراحی الگوريتم 

ها و ساختمان داده

، رياضيات هاالگوريتم

 گسسته

- 18 

2 CE231  نظری 9 هاپايگاه دادهاصول طراحی 
ها و ساختمان داده

 هاالگوريتم
- 18 

9 CE232 نظری 9 اصول طراحی کامپايلر 
ها و ساختمان داده

 هاالگوريتم
- 18 

1 CE233 نظری 9 یسنويبرنامه یهازبان 
 و هازبان نظريه

 هاماشين
- 18 

1 CE331 18 - 9افزار مهندسی نرم نظری 9 2افزار مهندسی نرم 

1 CE431 18 - 2افزار مهندسی نرم نظری 9 افزارآزمون نرم 

2 CE432 18 - 9افزار مهندسی نرم نظری 9 طراحی واسط کاربر 

8 CE421 نظری 9 بازيابی اطالعات 

 و هاداده ساختمان

 ها،الگوريتم

 مهندسی احتمال و آمار

- 18 

   24 جمع واحد
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 های کامپیوتریبسته تخصصی سیستم 2-4-2

 یوتریکامپ یهاستمیسهای بسته تخصصی درس

 عنوان کد درس ردیف
تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد
 هم نیاز پیشنیاز

 ساعات مجموع

 در نظری ارائه

 ترم یک طول

9 CE222 18 - ديفرانسيل معادالت نظری 9 هاسيستم و هاسيگنال 

2 CE241  نظری 9 واسط مدارهایطراحی 
ريزپردازنده و زبان 

 اسمبلی
- 18 

9 CE242 
 ديجيتال هایسيستم طراحی

 پذيربرنامه
 18 - کامپيوتر معماری نظری 9

1 CE243 نظری 9 ديجيتال الکترونيک 
 الکتريکی مدارهای

 الکترونيکی و
- 18 

1 CE341 نظری 9 درنگبی و نهفته هایسيستم 

 عامل، هایسيستم

ريزپردازنده و زبان 

 اسمبلی

- 18 

1 CE342 18 - عامل هایسيستم نظری 9 ایچندهسته نويسیبرنامه 

2 CE422 نظری 9 مبانی رايانش ابری 

 هایشبکه

 کامپيوتری،

 عامل هایسيستم

- 18 

8 CE441 
 و افزارسخت توأم طراحی

 افزارنرم
 - کامپيوتر معماری نظری 9

18 

   24 جمع واحد
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 هوش مصنوعیبسته تخصصی  2-4-3

 یهوش مصنوعهای بسته تخصصی درس

 هم نیاز پیشنیاز نوع واحد واحدتعداد  عنوان کد درس ردیف

 ساعات مجموع

 در نظری ارائه

 ترم یک طول

9 CE221 نظری 9 هاطراحی الگوريتم 

ها و ساختمان داده

، هاالگوريتم

 رياضيات گسسته

- 18 

2 CE222 18 - ديفرانسيل معادالت نظری 9 هاسيستم و هاسيگنال 

9 CE251 
مبانی و کاربردهای هوش 

 مصنوعی
 نظری 9

 و هاداده ساختمان

 هاالگوريتم
 18 جبر خطی کاربردی

1 CE351 18 - هاطراحی الگوريتم نظری 9 مبانی هوش محاسباتی 

1 CE352  نظری 9 علم رباتاصول 
 و هاسيگنال

 هاسيستم
- 18 

1 CE451 نظری 9 ای بر بيوانفورماتيکمقدمه 
مبانی هوش 

 محاسباتی
- 18 

2 CE452 نظری 9 داده کاوی 
مبانی هوش 

 محاسباتی
- 18 

8 CE421 نظری 9 بازيابی اطالعات 

 و هاداده ساختمان

 ها،الگوريتم

 احتمال و آمار

 مهندسی

- 

18 

   24 جمع واحد
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 ی کامپیوتریهاشبکهبسته تخصصی  2-4-4

 یوتریکامپ یهاشبکههای بسته تخصصی درس

 هم نیاز پیشنیاز نوع واحد واحدتعداد  عنوان کد درس ردیف

 ساعات مجموع

 در نظری ارائه

 ترم یک طول

9 CE222 18 - ديفرانسيل معادالت نظری 9 هاها و سيستمسيگنال 

2 CE261 نظری 9 نويسی وببرنامه 
 هایشبکه

 کامپيوتری
- 18 

9 CE361 نظری 9 هاانتقال داده 

 هایشبکه

 کامپيوتری،

ها و سيگنال

 هاسيستم

- 18 

1 CE362 نظری 9 مبانی امنيت اطالعات 
 هایشبکه

 کامپيوتری
- 18 

1 CE363 نظری 9 ایهای چندرسانهسيستم 

آمار و احتماالت 

 مهندسی،

ها و سيگنال

 هاسيستم

- 18 

1 CE364 نظری 9 ارهای سينويسی دستگاهبرنامه 
نويسی برنامه

 پيشرفته
- 18 

2 CE422 نظری 9 مبانی رايانش ابری 

 هایشبکه

 کامپيوتری،

 عامل هایسيستم

- 18 

8 CE461 نظری 9 مبانی اينترنت اشيا 

ريزپردازنده و زبان 

 اسمبلی،

 هایشبکه 

 کامپيوتری

- 

18 

   24 جمع واحد
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 های اختیاریدرس 2-5

 های اختیاریدرس

 عنوان کد درس ردیف
تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد
 هم نیاز پیشنیاز

 مجموع

 ارائه ساعات

 در نظری

 ترم یک طول

9 CE371 18 - پيشرفته نويسیبرنامه نظری 9 گرافيک کامپيوتری 

2 CE372 18 - 9افزار مهندسی نرم نظری 9 تعامل انسان و کامپيوتر 

9 CE373 92 - اصول علم ربات عملی 9 کارگاه ساخت ربات 

1 CE374 18 - پيشرفته نويسیبرنامه نظری 9 کامپيوتری هایبازی طراحی 

1 CE375 18 - هاماشين و هازبان ینظريه نظری 9 نظريه محاسبات 

1 CE376 نظری 9 سازی کامپيوتریشبيه 
 عامل، هایسيستم

 مهندسی احتمال و آمار
- 18 

2 CE377 18 - گرافيک کامپيوتری نظری 9 کامپيوتری پويانمايی مبانی 

8 CE378 18 - - نظری 9 مديريت پروژه فناوری اطالعات 

1 CE379 نظری 2 تجارت الکترونيکی 
 اقتصاد مهندسی،

 های کامپيوتریشبکه
- 92 

99 CE380 18 - 9افزار مهندسی نرم نظری 9 توسعه کسب و کار نوپا 

99 CE381 18 - اسمبلی زبان و ريزپردازنده نظری 9 یصنعت اتوماسيون هایسيستم 

92 CE382  18 - - نظری 9 9مباحث ويژه 

99 CE383  18 - - نظری 9 2مباحث ويژه 

91 - 
 کنترل خطی

 )مهندسی برق(
 - - نظری 9

18 

91 - 
 اقتصاد مهندسی

 )مهندسی صنايع(
 - - نظری 9

18 
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 های اختیاریدرس

 عنوان کد درس ردیف
تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد
 هم نیاز پیشنیاز

 مجموع

 ارائه ساعات

 در نظری

 ترم یک طول

91 - 
 کنترل پروژه

 )مهندسی صنايع(
 - - نظری 9

18 

92 - 
 گرافنظريه 

 )علوم کامپيوتر(
 - - نظری 9

18 

98 - 
 محاسبات عددی

 )رياضی(
 - - نظری 2

92 

91 - 

ها اخذ نشده از کليه درس

های تخصصی تا پنج بسته

 درس

 - - نظری 9

18 

29 - 
ز دوره کارشناسی دو درس ا

 هاساير رشته
 - - نظری 9

18 

29 - 

دو درس از مقطع 

مهندسی  ارشدکارشناسی

 کامپيوتر

 - - نظری 9

18 

22 

 واحد از يکی از 91اخذ  -

 های اختياری سايربسته

ها به عنوان گرايش رشته

فرعی که مورد تأييد دانشکده 

 هستند
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 فصل سوم

 سودرسرفصل 
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 اصلی هایدرسهای سرفصل 3-1

 (CE101) یسینوو برنامه وتریکامپ یمبان 3-1-1

 نویسیمبانی کامپیوتر و برنامه
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 نویسیبرنامه و کامپیوتر مبانی کارگاه - 9

 درس:اهداف 

هدف اصلی اين درس، يادگيری نحوه حل مسائل محاسباتی با استفاده از کامپيوتر است که در قالب سه زير هدف زير محقق 

مهارت ( 9، و مسألهيادگيری تفکر الگوريتمی برای حل ( 2، شناخت کامپيوتر به عنوان يک ماشين محاسباتی( 9 شود:می

 (.Cنويسی )مانند توصيف الگوريتم با يک زبان برنامه

 سرفصل مطالب:

  افزاری کامپيوتر(اجزای نرم افزاری کامپيوتر،)تاريخچه کامپيوتر، اجزای سختآشنایی با کامپیوتر  

  مفهوم بازگشتی و توصيف آن(، الگوريتم و مسأله)مراحل حل با کامپیوتر  مسألهحل 

 نويسی، فرايند توسعه کد(برنامه )مفهوم و انواع زباننویسی مقدمات برنامه 

 تابع نویسی انتخاب شده ای زبان برنامهمفاهیم پایه(main، ،مفهوم متغير )مقادير 

 بندی ورودی و خروجی()محاسبات رياضی و قالبهای مقدماتی توسعه برنامه 

 و شرط  دستورات حلقه 

  ،ی و توابعاپیمانهی سوین برنامهطراحی برنامه 

 وابع بازگشتیت 

 کد نویسی خوب و بازآرایی کد  

 آشنایی با آزمون و عیب یابی برنامه 

 هاآرایه 

 اشاره گرها 

 هاکاراکترها و رشته 

 مانند تر داده تعریف انواع پیچیده(struct)  

  ورودی و خروجی با فایل 

  اختياری(ارتباط مستقیم برنامه با سخت افزار و آشنایی با گرافیک( 

 :مراجع
[1] P. Deitel, H. Deitel, C: How to Program, 8th Edition, Pearson, 2015. 

[2] D. Griffiths, D. Griffiths, Head First C, O'Reilly Media, 2012. 
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 (CE102) یسینوو برنامه وتریکامپ یمبانکارگاه  3-1-2

  

 نویسیکارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 نویسیبرنامه و کامپیوتر مبانی - 9

  درس: اهداف

های نويسی ارائه شده و هدف آن تقويت مهارتنويسی به همراه درس مبانی کامپيوتر و برنامهکارگاه مبانی کامپيوتر و برنامه

های مرتبط با مباحث تدريس شده در درس مبانی کامپيوتر و برنامه دانشجويان است. دانشجويان در اين کارگاهنويسی برنامه

 کنند.سازی میپيادهعمال  نويسی را برنامه

 سرفصل مطالب:

 کامپیوتر افزاری معرفی اجزای سخت 

 های مختلفعامل معرفی سیستم 

 افزارهای کاربردی ضروریمعرفی نرم 

 ابتدای هایبرنامه توسعه، ساده هایبرنامه اجرای و کامپایل 

 هایی برای انجام محاسبات ریاضیبرنامه توسعه 

 هایی برای دریافت ورودی و چاپ خروجی قالب بندی شده )خروجی با استفاده از توسعه برنامهprintf و 

scanfمحاسباتی( هایبرنامه نظر، توسعه مد هایخروجی ، تولید 

 گیریتصمیم نیازمند هایبرنامه توسعه 

 تکراری هایالگوریتم با هایبرنامه توسعه 

 تکرار و گیریتصمیم ترکیب با ترپیچیده هایبرنامه توسعه 

 یاپیمانه صورت به بزرگ نسبتا   برنامه یک توسعه 

 هاآرایه با کار هایبرنامه توسعه 

 هاآرایه و توابع با کار پیچیده نسبتا هایبرنامه توسعه 

 با کار هایبرنامه توسعه heap هارشته با کار برنامه گرها، توسعهاشاره و 

 با کار برنامه توسعه struct 

 هافایل با کار برنامه توسعه 

 :مراجع
[1] P. Deitel, H. Deitel, C: How to Program, 8th edition, Pearson Education, 2015. 

[2] D. Griffiths, D. Griffiths, Head First C, O'Reilly Media, Inc., 2012. 
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 (CE103) گسسته اتیاضیر 3-1-3

 

  

 ریاضیات گسسته 
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

9 
  9ریاضی عمومی 

 نویسیو برنامه مبانی کامپیوتر
- 

 اهداف درس:

های علوم و مهندسی کامپيوتر مورد نياز درس اين درس شامل مباحثی از رياضيات گسسته است که به طور گسترده در ساير

نطق، ، تابع، ماست. ايجاد مهارت استدالل و تقويت توانايی حل مسائل و نيز آشنا نمودن دانشجويان با مفاهيم مجموعه، رابطه

 شمارش، گراف، و روابط و تعاريف بازگشتی از اهداف اصلی اين درس است. 

 سرفصل مطالب:
 

  شمارش، شمول و عدم شمول، توابع مولد()اصول شمارش 

  ای، منطق مرتبه اول، جبر بول()منطق گزارهمنطق 

  اصل استقرای رياضی، تعاريف استقرايی، استقرای ساختاری( استقرای ریاضی( 

  ی(اپيمانهپذيری، معادالت ديوفانتينی، حساب )بخشخواص اعداد صحیح 

  های نامتناهی و شمارا، پيچيدگی زمانی(ارزی، مجموعههای ترتيب جزئی و هم)رابطهرابطه و تابع  

  بندی بازگشتی مسائل، معادالت بازگشتی خطی همگن و ناهمگن()فرمولهای بازگشتی رابطه 

  ها(آميزی گراف، درختهای مسطح، رنگ)مدارهای اويلری، دورهای هميلتونی، گرافگراف  

 مراجع:
[1] R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, Pearson, 

2017. 

[2] K. H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th Edition, McGraw-Hill, 2011. 

[3] S. S. Epp, Discrete Mathematics with Applications, 4th Edition, Brooks Cole, 2010. 
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 (CE104) شرفتهیپ یسینوبرنامه 3-1-4

 

 نویسی پیشرفته برنامه
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 پیشرفته نویسی کارگاه برنامه نویسیبرنامهو  مبانی کامپیوتر 9

 اهداف درس:

 باشد. در اينمشخصات کيفی خوب می جهت توليد يک برنامه کامپيوتری با های الزمهدف از اين درس مطالعه اصول و روش

گرا به ءنويسی شیهای برنامه، دانشجويان با مفاهيم و تکنيکمسألهراستا پس از پوشش روش طراحی باال به پايين برای حل 

های با ابعاد متوسط و بزرگ آشنا خواهند شد. در طول درس درستی عملکرد عنوان ابزاری برای مديريت پيچيدگی در برنامه

شیءگرا )مانند جاوا( برای آموزش اين اصول  نويسیبرنامهگيرند. از يک زبان زدايی مورد تمرکز قرار میامه، آزمون و اشکالبرن

ی ايمانهپشیء گرا و طراحی  نويسیبرنامهی هاها استفاده شده و با استفاده از اين زبان دانشجويان با مفاهيم و تکنيکو روش

ای )موازی( و رشتهچند نويسیای چون طراحی رابط کاربری گرافيکی، برنامهشوند. مفاهيم پيشرفتهمیمبتنی بر اشياء آشنا 

 شود.های توزيع شده روی شبکه نيز در اين درس پوشش داده میبرنامه

 سرفصل مطالب:

 ی با کیفیت باالهانویسی بزرگ و صفات برنامهآشنایی با برنامه 

  ، طراحی شیء گرا بر مدلسازی جهان واقع مبتنیطراحی باال به پایین 

 زبان  از استفاده با مدل ساختنUML  

 گرانویسی شیءبرنامه 

o اشيا و هاکالس 

o  وراثت 

o چندريختی 

o یاکتابخانههای و ساير کالس ورودی و خروجی کتابخانههای کالس 

 زدایی برنامهآزمون و اشکال 

o يابیآزمون و عيب 

o اجرا زمان در خطاها و استثنائات با مقابله 

 ساختارهای استانداردداده 

o هامجموعه 

o پشته و صف 

o هاپردازش متن و رشته 

 نویسیهای پیشرفته برنامهمفاهیم و تکنیک 

o گرافيکی کاربری رابط ساخت و طراحی 

o کامپيوتری گرافيک 

o ایرشته چند نويسیبرنامه 
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o شبکه روی بر شده توزيع هایسيستم نويسیبرنامه 

o پارامتری متدهای و هاکالس با نويسیبرنامه 

o Reflection و موارد کاربرد آن 

o های استانداردداده آشنايی با اتصال به پايگاه 

  مراجع:
[1] D. Barns, M. Kolling, Object First with Java, 5th Edition, Pearson, 2012. 

[2] H. Deitel, P. Deitel, Java How to Program, 9th Edition, Prentice-Hall, 2012. 
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 (CE105) شرفتهیپ یسینوبرنامهکارگاه  3-1-5

 

 

 

  

 پیشرفته نویسیبرنامه کارگاه
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 پیشرفته نویسیبرنامه - 9

 :درس اهداف

 رایب الزم فرصت کردن فراهم آن هدف و شده ارائه پيشرفته نويسیبرنامه درس همراه به پيشرفته نويسیبرنامه کارگاه

 انجام رب عالوه دانشجويان درس اين در. باشدمی پيشرفته نويسیبرنامه درس در شده گرفته ياد مفاهيم عملی سازیپياده

 .دهندمی انجام ترم طول در را بزرگ نويسیبرنامه پروژه يک هفتگی، کوچک هایپروژه

 سرفصل مطالب:

  آشنایی باUML آن از استفاده با مدل و ساختن 

 هاآنها و اشیاء و کار با ایجاد کالس 

 هاریختی در کالسسازی رابطه وراثت و چندپیاده 

 های معمول متن ها و پردازشسازی ویرایشپیاده 

 ایجاد یک واسط کاربری گرافیکی شامل اجزاء مختلف 

 ای رشتهسازی یک برنامه چندپیاده 

 روی شبکه سازی یک برنامه توزیع شده برپیاده 

 ها و متدهای پارامتریسازی کالسپیاده 

 سازی و بکارگیری مفهوم پیادهreflection 

 اتصال به پایگاه داده 

 نویسی بزرگیک پروژه برنامه 

  مراجع:
[1] D. Barns, M. Kolling, Object First with Java, 5th Edition. , Pearson, 2012. 

[2] H. Deitel, P. Deitel, Java How to Program, 9th Edition, Prentice-Hall, 2012. 
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 (CE201) یمنطق یمدارها 3-1-6

 

  

 مدارهای منطقی 
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 ریاضیات گسسته - 9

 اهداف درس:

مدارها و هدف اين درس آشنايی با اصول و اجزای مدارهای منطقی و نحوة عملکرد اين مدارها، کسب مهارت در طراحی 

 است. هاآنهای ديجيتال و مهارت در تحليل مدارهای ديجيتال از لحاظ عمليات و سرعت عملکرد سيستم

 سرفصل مطالب:

 مقدمات و مفاهیم اولیه مدارهای منطقی 

 های عددیسیستم 

 جبر بول 

 های منطقیگیت 

 تحلیل و طراحی مدارهای منطقی ترکیبی 

 جبر بول، جدول کارنو(سازی مدارهای ترکیبی های سادهروش( 

 تسهيم های پایهمدارهای بلوک(( کنندهmultiplexerپادتسهيم ،)( کنندهde-multiplexer( کدگذار ،)encoder ،)

 (هاآن( و کاربردهای segment-7(، هفت بخشی )decoderکدگشا )

  کننده(کننده، ضربکننده، مقايسهکننده، تفريق)جمعمدارهای محاسباتی 

 های منطقیلکترونیکی گیتمدارهای ا 

  ر(بر، منطق سيمی، تأخي)امپدانس باال، مقاومت باالبر و پايينمفاهیم مقدماتی الکترونیکی مدارهای منطقی 

  فالپ()لچ و فليپعناصر اصلی مدارهای ترتیبی 

 تحلیل و طراحی مدارهای منطقی ترتیبی 

 سازی مدارهای ترتیبیهای بهینهروش 

 مراجع:
[1] C. Roth, L. Kinney, Fundamentals of Logic Design, 7th Edition, Cengage Learning, 2014. 

[2] F. Vahid, Digital Design with RTL Design, VHDL, and Verilog, 2nd Edition, Wiley, 2011. 

[3] M. Mano, Digital Design: With an Introduction to the Verilog HDL, VHDL, and SystemVerilog, 6th 

Edition, 2017. 

[4] R. H. Katz, G. Borriello, Contemporary Logic Design, 2nd Edition, Benjamin 

Cummings/Addison Wesley, 2004. 
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 (CE202) آزمایشگاه مدارهای منطقی 3-1-7

  

 مدارهای منطقی آزمایشگاه 
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 مدارهای منطقی - 9

 اهداف درس:

آزمايشگاه مدارهای منطقی به همراه درس مدارهای منطقی ارائه شده و هدف آن آشنايی عملی دانشجويان با اجزای مدارهای 

 های ديجيتال است.منطقی و نحوة عملکرد اين مدارها، و کسب مهارت در توسعه مدارها و سيستم

 سرفصل مطالب:

 شگاهیآزما یبا ابزارها ییآشنا 

 هیپا یمنطق یهاتیبا گ ییآشنا 

 با استفاده از جدول کارنو یتوابع منطق سازیادهیپ 

 افزارسخت فیبا زبان توص ییآشنا 

 کدریپلکسر و دمالتیپلکسر، دیآشنایی با مالتی 

 یصورت ساختاربه یتیب-2 کنندهقیتفر-کنندهمدار جمع یسازادهیپ 

 مبدل کد یطراح 

 واحد محاسبه و منطق یسازادهیپ 

 فالپپیلچ و فل یبا ساختارها ییآشنا 

 مریبا تا ییآشنا 

 یبیمدار ترت یپروژه طراح کی 

 مراجع:
[1] C. Roth, L. Kinney, Fundamentals of Logic Design, 7th Edition, Cengage Learning, 2014. 

[2] F. Vahid, Digital Design with RTL Design, VHDL, and Verilog, 2nd Edition, Wiley, 2011. 

[3] M. Mano, Digital Design: With an Introduction to the Verilog HDL, VHDL, and SystemVerilog, 6th 

Edition, 2017. 

[4] R. H. Katz, G. Borriello, Contemporary Logic Design, 2nd Edition, Benjamin 

Cummings/Addison Wesley, 2004. 
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 (CE203) هاتمیو الگور هاداده ساختمان 3-1-8

  

 هاو الگوریتم هاداده ساختمان
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - هپیشرفت نویسیبرنامه، ریاضیات گسسته 9

 اهداف درس:

و همچنين  کامپيوتری داده جهت مديريت داده در حافظه و در ديسک جانبی هاساختمانهدف اين درس آشنايی با انواع 

 است. های طراحی الگوريتم آشنايی مقدماتی با روش

 سرفصل مطالب:

)حدس و  هاآنهای حل های بازگشتی و روشرابطه، شمارش مراحل، تابع رشد) هاهای تحلیل الگوریتمروش

 (تحليل سرشکنی، ی اصلی(گذاری و استفاده از فضيهاستقرا، تکرار با جای

 استفاده از ، هااعمال مختلف بر روی ليستصف و پشته، سويه، دو سويه، کلی، های يک)ليستها انواع لیست

رويی، های رياضی، زبالهها )کار با عبارتهای مختلف با ليستمسألهسازی پياده، گرهای واقعی و انديسیاشاره

 سازی ادغامی(مرتب

 هاپيمايش درخت، استقرا بر روی درخت، هادرختسازی مختلف پياده، درخت عبارت، تعاريف اوليه) هادرخت ،

ها به های مختلف عبارتتبديل نگارش، اعمال مختلف بر روی درخت عبارت، درخت دودويی، استقرای ساختاری

 (وجودرخت دودويی جست، ترای، هم

 (باز، سراسری، ایسازی زنجيرهدرهم) سازیهای درهمروش 

 سازی خطی )شمارشی، مبنايی و سطحی(مرتب، درخت تصميم، پايينکران ) ی آماریسازی و مرتبهمرتب ،

 (سازی خارجیمرتب، سازی آماریمرتب، سازی هرمیمرتب، سازی سريعمرتب

 عقب گرد و شاخه های روش، روش حريصانه، برنامه ريزی پويا، تقسيم و غلبه)های اصلی طراحی الگوریتم روش

 (و حد

 مراجع:
[1] T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, Introduction to Alghorithm, McGraw-Hill, 2001. 

 .9988، انتشارات فاطمی، هاداده ساختارها و الگوريتمقدسی،  .م [2]
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  (CE204) الکتریکی و الکترونیکی مدارهای 3-1-9

  الکتریکی و الکترونیکی مدارهای

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 معادالت دیفرانسیل 1فیزیک  9

 اهداف درس:

و  DCالکتريکی و الکترونيکی و تئوری مدارهای  مدارهای بر حاکم قوانين و مبانی دانشجويان با هدف اين درس آشنايی

ACتحليل و در توصيف قوانين و روابط حاکم بر مدارهای الکتريکی به صورت معادالت رياضی و تجزيه توانايی ، و کسب 

 الکتريکی و الکترونيکی بر اساس آن است. مدارهای ديناميکی رفتار

 سرفصل مطالب: 

 مفاهيم مدارهای فشرده و گسترده، قوانين ولتاژ و جريان 

 اهآندريچه )مقاومت، سلف، خازن، منابع ولتاژ و جريان مستقل( و روابط رياضی حاکم بر -معرفی عناصر ساده يک 

 سازی ترانزيستور و تقويت کننده عملياتی( دريچه )منابع وابسته و کاربرد آن در مدل-معرفی عناصر دو 

 مفاهيم توان و انرژی، مفاهيم عناصر فعال و غيرفعال، شکل موجها 

  ،ی سری و موازی، تقسيم ولتاژ و جريان، تبديل و ترکيب منابع، روش تحليلهاالمانتحليل مدارهای ساده مقاومتی 

 گره و مش، مدار معادل تونن و نورتن، اصل جمع آثار، قضيه انتقال توان بيشينه

  تحليل مدارهای مرتبه اول، مفاهيم خطی بودن و تغييرناپذيری با زمان، مفاهيم پاسخ حالت صفر، پاسخ ورودی صفر

 هانآو پاسخ کامل، پاسخ حالت گذرا و حالت دائمی، مفاهيم پاسخ پله و پاسخ ضربه و ارتباط 

  تحليل مدارهای مرتبه دوم، پاسخ حالت صفر، ورودی صفر و کامل، پاسخ حالت گذرا و حالت دائمی، پاسخ پله و

 قضيه کانولوشن و کاربرد آن، ضربه، مدارهای دوگان

 تجزيه و تحليل حالت دائمی سينوسی، مفاهيم امپدانس و ادميتانس، مفهوم فازور، مفهوم پاسخ فرکانسی 

  ای همقاومتی غير خطی، معرفی ديود به عنوان يک مقاومت غير خطی بدون تاکيد بر فيزيک آن، ارائه روشمدارهای

 های کاربردی مانند يکسوسازديودی، ارائه مثال-تحليلی و ترسيمی برای تحليل مدارهای مقاومتی

 ها، معرفی ترانزيستورهای کنندهتقويتBJT  وMOSFET مدل هاآناکيد بر فيزيک به عنوان تقويت کننده بدون ت ،

مداری ترانزيستورها بر اساس منابع وابسته، مفاهيم امپدانس ورودی و خروجی و مدار معادل تونن و نورتن از ديد 

 و نقطه کار DCورودی و خروجی، تحليل حالت 

 عملياتی  ندهکنيتکننده عملياتی، معرفی مدل مداری آن بر اساس منابع وابسته، تحليل مدارهای مبتنی بر تقوتقويت

ده ولتاژ و کننگير، دنبالگير، مشتقهای کاربردی به عنوان تقويت کننده، منبع جريان، فيلتر، انتگرالو ارائه مثال

 غيره
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 مراجع:
[1] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, and S. M. Durbin, Engineering Circuit Analysis, 8th Edition, McGraw Hill, 

2011. 

[2] C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electrical Circuits, 5th Edition, McGraw Hill, 2012 

[3] A. Agarwal, J. H. Lang, Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits, Morgan Kaufmann 

Publishers, Elsevier, 2005 
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 (CE205) یمدارهای الکتریکی و الکترونیک شگاهیآزما 3-1-12

 و الکترونیکی الکتریکی هایمدارآزمایشگاه 

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 مدارهای الکتریکی و الکترونیکی - 9

 اهداف درس:

ر های الکتريکی و ديگگيری کميتهای اندازهی الکتريکی، دستگاههاالمانهدف از اين آزمايشگاه، آشنايی دانشجويان با 

ا است. همچنين دانشجويان ب هاآنتجهيزات آزمايشگاه )مولتی متر، اسيلوسکوپ، منبع تغذيه، مولد پالس و ...( و نحوه کار با 

 شوند. نا میآش هاآنيابی ت و عيبسازی عملی مدارهای پرکاربرد الکتريکی و الکترونيکی و نحوه تسسازی و پيادهنحوه شبيه

 سرفصل مطالب:

 آشنایی با اجزای مدار و تجهیزات آزمایشگاه 

 بررسی قوانین اهم و کرشهف 

 بررسی مدار معادل تونن و نورتن 

  مدار  سازیشبیه افزارنرمآشنایی باOrcad Captureنقطه کار های : انجام تحلیلDCتحلیل جاروب ،DC 

 و تحلیل حوزه زمان AC، تحلیل 

  پاسخ گذرای مدارهایRL  وRCسازی مدارهای : پیادهRL  وRC  پایین گذر، میان گذر و باالگذر و تحلیل

 پاسخ پله

  پاسخ گذرای مدارRLCسازی مدار : پیادهRLC و تحلیل پاسخ پله 

  پاسخ فرکانسی مدارRC پیاده سازی و تحلیل فیلتر پایین گذر و میان گذر، مدار :RC گیرانتگرال 

  مدار يکسوساز، مدار  هاآنآشنایی با انواع دیودها و کاربردهای(Clamper مدار ،Clipper) 

  آشنایی با ترانزیستورMOSFET نحوه بایاس کردن آن، کاربرد ،MOSFET  به عنوان تقویت کننده و

 سوئیچ

 کننده و غیر معکوس آشنایی با تقویت کننده عملیاتی، کاربرد آن به عنوان تقویت کننده معکوس 

 گیرکننده، فیلتر اکتیو و مدار انتگرال

  واحد به صورت يک مدار آنالوگ/ديجيتال ترکيبی، که  مسألهسازی يک صورت )ترجيحا  پيادهانجام پروژه نهایی

شود. در اين آزمايشگاه قسمت آنالوگ و در آزمايشگاه مدار به طور هماهنگ با آزمايشگاه مدار منطقی انجام می

 شود.(منطقی قسمت ديجيتال انجام می

 مراجع:

 9911، دانشگاه صنعتی اميرکبير، دانشکده مهندسی کامپيوتر، مدار الکتريکیدستور کار آزمايشگاه [ 9]

[2] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, S. M. Durbin, Engineering Circuit Analysis, 8th Edition, McGraw Hill, 

2011. 
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 (CE206) یتخصص زبان 3-1-11

  

 زبان تخصصی

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - 1انگلیسی زبان  1

 اهداف درس:

آوری ی مهندسی کامپيوتر و فنمهارت در خواندن روان و درک صحيح متون زبان انگليسی در حوزه هدف از اين درس ايجاد

های علمی در اين حوزه است. اين درس با تکيه بر تمرينات مستمر هفتگی در اطالعات و نيز تا حدودی درک سخنرانی

 های دانشجو دارد.سعی در ارتقای مهارت های علمی به زبان انگليسیخواندن و نوشتن و نيز گوش دادن به سخنرانی

 سرفصل مطالب: 

 :در رابطه با عناوين زير يیهاارائه متون، مقاالت و سخنرانی

 Operating Systems (Introduction to Unix) 

 People in Computing (Familiarity with different fields of CE and IT, familiarity with writing CV) 

 Software Engineering and Object Oriented Programming 

 Recent Developments in CE/IT/AI 

 The Future of CE/IT/AI 

 Computing Support 

 Data Security 

 Multimedia 

 Graphical User Interface 

 Website Development 

 Computer Architecture 

 The Internet 

 Applications Programs 

 Web Design and Development 

 Database Systems 

 Cloud Computing 

 Search Engine and Search Engine Optimization 

 Social Networks 

 Mobile Applications 

 Computer Security 

 Virtual Reality 

 Computer Networks  

 Artificial Intelligence 
 

 مراجع: 
[1] E. H. Glendinning , J. McEwan, Oxford English for Information Technology, 2006 

[2] TED Talks  
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 (CE207) وتریکامپ یمعمار 3-1-12

 معماری کامپیوتر 
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 آزمایشگاه معماری کامپیوتر مدارهای منطقی 9

 اهداف درس:

های ورودی/خروجی است. های حافظه، پردازنده و دستگاهکامپيوتر، واحدهدف از ارايه اين درس آشنايی با ساختار و سازمان 

های ، طراحی واحد حسابی/منطقی، الگوريتم(RTL)در اين درس دانشجويان با ساختار داخلی پردازنده، زبان انتقال ثبات 

مسير داده، طراحی واحد نيومن، طراحی -جمع، تفريق، ضرب و تقسيم، نمايش اعشاری مميز ثابت و شناور، الگوريتم فون

های ورودی/خروجی، سلسله مراتب حافظه، محاسبه کارآيی آشنا خواهند شد. در اين درس کنترل، خط لوله، دستگاه

 کنند.افزار استفاده میی توصيف سختهازبانها از يکی از سازی طرحدانشجويان برای طراحی و شبيه

  سرفصل مطالب:

 مقدمات و مفاهیم اولیه 

o  تعاريف معماری کامپيوتر و تاريخچه کامپيوتر 

o ارزيابی کارآيی، محاسبه آن، قانون آمدال 

 دستورالعمل و زبان کامپیوتر 

o های قابل نمايش انواع نمايش اعداد، بازه 

o نمايش دستورالعمل در کامپيوتر، معرفی مفهوم مجموعه دستورالعمل 

o معماری  دهی داده،های آدرسشيوهRISC  وCISC 

 بات در کامپیوترمحاس 

o و محاسبه تاخير و مساحت هاها، تفريق کنندهکنندهطراحی واحد حسابی و منطقی، جمع 

o ای، بوث( و تقسيم کنندهکننده ترتيبی، آرايهطراحی واحد ضرب کننده )ضرب 

o هاآن های جمع و تفريق، ضرب و تقسيمنمايش اعداد اعشاری مميز ثابت و شناور و الگوريتم 

 پردازنده 

o  آشنايی با زبان انتقال ثباتRTL 

o نيومن و طراحی مسير داده-الگوريتم فون 

o طراحی قالب دستورالعمل، ريز عمليات 

o ريزی شده بندی شده و ريزبرنامهطراحی واحد کنترل سيم 

o های آنخط لوله، محاسبه ميزان افزايش سرعت، مخاطرات و راه حل 

o بتنی بر گذرگاهکنترل انواع گذرگاه و مسيريابی و ارتباطات م 

o سازی وقفه در پردازندههای ورودی/خروجی، انواع وقفه و پيادههای دسترسی به دستگاهشيوه 

o  دسترسی مستقيم به حافظه(DMA) و انواع انتقال ناهمگام 

 سلسله مراتب حافظه 

o آشنايی با سلسله مراتب حافظه، محاسبه تاخير دسترسی 
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o های ايستا و پويا، حافظه مجازیحافظه 

o های جايدهی، جايگزينی، کارايیهای نهان، مکانيزمحافظه 

 های موازیپردازنده 

o اشاره به روند توسعه کامپيوتر 

o  بندی فليندسته 

o های گرافيکیپردازش موازی و پردازنده 

o هاچندپردازنده و( کالسترها) هاهخوش 

 مراجع اصلی:
[1] D. Patterson, J. Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 

Morgan Kaufmann, 5th Edition, 2013.  

[2] M. Mano, Computer System Architecture, Prentice Hall, 3rd Edition, 1992.  

[3] M. Mano, C.R. Kime, Logic and Computer Design Fundamentals, 3rd Edition, Prentice-Hall, 2004. 

[4] W. S. Stalling, Computer Organization and Architecture, 6th Edition, Prentice-Hall, 2003. 

[5] V. C. Hamacher, Z. G. Vrasenic, and S. G. Zaky, Computer Organization, McGraw-Hill, 3rd Edition, 

1990. 
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 (CE208) آزمایشگاه معماری کامپیوتر 3-1-13

 

 آزمایشگاه معماری کامپیوتر

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 معماری کامپیوتر - 9

 اهداف درس:

هدف اين آزمايشگاه آشنايی عملی دانشجويان با مفاهيم ارايه شده در درس معماری کامپيوتر مانند طراحی مدارهای ديجيتال، 

های منطقی و حسابی يک پردازنده، طراحی واحدهای حافظه، ورودی/خروجی، ، طراحی بخشهاآنزدايی نحوه تحليل و اشکال

برای  VHDLو  Verilogافزار همچون ی توصيف سختهازبانمسير داده و واحد کنترل در يک پردازنده نوعی، با استفاده از 

 است. FPGAسازی روی بوردهای ، سنتز و در نهايت پيادههاآنتوصيف ساختاری 

  مطالب:سرفصل 

 طمحی در سازیو انجام شبیه یتوصیف مدارهای پایه بصورت ساختار FPGA 

 شده به زبان  سازیهیکردن مدارات شب سنتزVerilog ای VHDL یبرا FPGA آن یزریو برنامه 

 حافظه  طراحیRAM, ROM درگاه دو با هایو حافظه 

 هاآن سرعت و اندازه تحلیل و کنندهانواع جمع کننده، ضرب سازیپیاده 

 در  هاآنمعادل  سازیادهیو پ هاآنعملکرد  لیو تحل یبیترت یمدارها یطراحVerilog ای VHDL 

 دوطرفه و یکطرفه هایارسال/دریافت ناهمگام در گذرگاه سازیپیاده 

 گذرگاه داوری هایمکانیزم سازیپیاده  

 خط لوله و بررسی تسریع آن سازیپیاده 

 یک کامپیوتر پایه سازیپیاده 

 پارامترهای  گیریاندازهIPC ،CPI ،MIPS  وDMIPS یک پردازنده نوعی 

 شرفتهیپ موارد: 

o 1دودویی در منطق مکمل  کنندهتقسیم 

o عملیات جمع یا تفریق واحد ممیز شناور سازیپیاده 

o طراحی (واحد کنترل سیم بندی شدهHard wired Control Unit) 

o شده ریزیواحد کنترل ریزبرنامه طراحی(Microprogrammed Control Unit) 

o سلسله مراتب حافظه طراحی 
 مراجع اصلی:

[1] S. Brown, Z. Vranesic, Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design, McGraw-Hill, 2003. 

[2] B. Parhami, Computer Arithmetic – Algorithms and Hardware Designs, Oxford University Press, 2000. 

[3] D.A. Patterson, J.L. Hennessey, Computer Organization and Design: The Hardware, Software 

Interface, Morgan Kaufmann, 5th edition, 2013. 

[4] D.M Harris, Digital Design and Computer Architecture, 2nd Edition, Morgan Kaufman, 2012. 
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 (CE209) هانیو ماش هازبان هینظر 3-1-14

 ها و ماشین هازباننظریه 

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - هاساختمان دادها و الگوریتم 9

 اهداف درس:

د مور هاآنبعدی  هادرسکند که در سازد و مباحثی را مطرح میشنا میآ اين درس دانشجويان را با اصول و مبانی علم کامپيوتر

 دهد.گيرد. اين درس همچنين توانايی دانشجو را در مباحث رسمی و رياضی افزايش میاستفاده قرار می

 سرفصل مطالب:
 

  ها و ماشین هازبانمفاهیم پایه در نظریه 

  منظم یهازباننظریه 

o  منظمی هازبانپذيرنده برای 

o عبارات منظم 

o منظم یهازبان بستاری خصوصيات 

o منظم یهازبان گيری برایمسايل قابل تصميم 
 

  مستقل از متن ی هازباننظریه 

o مستقل از متن ساده سازی گرامرهای 

o مستقل از متن های نرمال برای گرامرهایفرم 

o  مستقل از متنی هازبانپذيرنده برای 

o مستقل از متنی هازبان بستاری خصوصيات 

o مستقل از متن یهازبان مسايل قابل تصميم گيری برای 
  

  نوع یک و صفر ی هازباننظریه 

o ماشين تورينگ استاندارد  

o های تورينگ غير استانداردماشين 

o  حساس به متنی هازبانپذيرنده برای 

o پذيریتز تورينگ و محاسبه 

 مراجع:
[1] P. Linz, Introduction to Formal Languages and Automata, 6th Edition, Jones & Bartlet Learning, 2017. 

[2] J. E. Hopcroft, R. Motwani, J. D. Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, 

3rd Edition, Addison-Weley, 2006. 

[3] T. A. Sudkamp, Languages and Machines, 3rd Edition, Pearson Education Inc., 2006. 
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 (CE210) ی کاربردیخط جبر 3-1-15

 جبرخطی کاربردی 
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

1ریاضی عمومی  9  - 

 اهداف درس:

های مختلف مهندسی سازی است که به طور گسترده در گرايشاين درس شامل مباحثی از جبر خطی و کاربردهای آن و بهينه

ها، بردارها و مقادير ويژه، فضای برداری، دانشجويان با مفاهيم معادالت خطی، ماتريسکامپيوتر مورد نياز است. آشنا نمودن 

سازی خطی از اهداف اصلی اين درس است. همچنين، دانشجويان برخی کابردهای نمونه جبرخطی سازی و بهينهمقدمات بهينه

 کنند.افزارهای موجود تمرين میرا با استفاده از نرم

 سرفصل مطالب:
 

 های تبديل ها، معادله ماتريسی، استقالل خطی،های حل، بردارها، ماتريسهای خطی و روش)دستگاه معادالت خطی

 خطی(

 عمليات ماتريسی، معکوس ماتريس، تجزيه ماتريس، دترمينان ماتريس، کاربردهای نمونه و فعاليت  جبرماتریسی(

 آزمايشگاهی: کدهای تصحيح خطا و تبديل در هندسه دو بعدی(

 های فضا، بعد فضا، رتبه ماتريس، ها، پايه)معرفی فضای برداری و زير فضا، فضای پوچ، فضای ستون فضای برداری

 (کاربردهای نمونه و فعاليت آزمايشگاهی: ترسيم و اصالح پرسپکتيو تغيير پايه،

 کاربردهای نمونه و فعاليت  )معرفی بردارها و مقادير ويژه، معادله مشخصه، قطری کردن، بردارها و مقادیر ویژه

 (  آزمايشگاهی: رتبه صفحه

 ضرب داخلی، مجموعه تعامد و کمترین مربعات( های متعامد، روشGram-Schmidt)کمترين مربعات، کاربردها ، 

 های اساسیتجزیه مقدار منفرد، تحلیل مولفه 

  ی، سازی خطسازی و انواع آن، بهينه)معرفی توابع برداری، مشتق مرتبه اول و دوم، معرفی مسائل بهينه سازیبهینه

  (simplexالگوريتم 

 مراجع:

[1] D. C. Lay, S. R. Lay, and J. J. McDonald, Linear Algebra and its applications, 5th Edition, Pearson, 2015. 

[2] P. N. Klein, Coding the Matrix: Linear Algebra through Applications to Computer Science, 1st Edition, 

Newtonian Press, 2013. 

[3] B. Noble, J. W. Daniel, Applied Linear Algebra, 3rd Edition, Pearson, 1987. 
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 (CE301) و زبان اسمبلی زپردازندهیر 3-1-16

 

 

  اسمبلی زبان و ریزپردازنده
 نیاز هم نیاز پیش واحد تعداد

 اسمبلی ریزپردازنده و زبان آز کامپیوتر معماری 9

 :درس اهداف

 افزاریسخت افزاری،نرم تشکيالت ،(ARM مانند معماری يک انتخاب با) ريزپردازنده يک معماری با در اين درس دانشجويان

 و اسمبلی زبان به نويسی برنامه ،(آن مانند و AVR، ARM خانواده از ميکروکنترلر يک انتخاب با) ميکروکنترلرها اجزاء و

شوند. همچنين در اين درس دانشجويان آشنا می جانبی ادوات و هاحافظه با پردازنده ارتباط و اتصال نحوه باالتر، سطوح

 نمايند. آن استفاده مانند و اشياء اينترنت نهفته، هایسيستم آموزند که چگونه از زيرپردازنده و ميکروکنترلرها در ساختمی

 :مطالب سرفصل

 هایپردازنده شامل هاپردازنده انواع با آشنايی ،هاآن بندیبسته هایروش و هاآن تاريخچه ها،پردازنده بر ایمقدمه 

 ميکروکنترلرها پيدايش فلسفه خاص، کاربرد هایپردازنده و ديجيتال سيگنال پردازش هایپردازنده منظوره، همه

 ها،ثبات با آشنايی ،موجود هایمعماری از يکی انتخاب با هاآن داخلی اجزاء و ميکروکنترلرها و هاريزپردازنده معرفی 

 و محاسبه واحد مرکزی، گرپردازش واحد لوله، خط معماری دستورالعمل، صف کنترل، و آدرس داده، هایسبا

 پشته و حافظه منطق،

 برنامه يابیعيب و نويسی برنامه افزار،نرم توسعه ابزارهای ها،معماری انواع سازنده، هایشرکت اجمالی معرفی 

 ميکروکنترلر

 ها،دستورالعمل مجموعه ،دستورالعمل قالب دهی،آدرس هایحالت اسمبلی، زبان به ميکروکنترلر نويسیبرنامه 

 ماکرو، عبارات و دايرکتيوها زيرروال، ها،دستورالعملشبه

 آن هایگزينه و ساعت توليد سيستم 

 نگهبان تايمر و ريست انواع ريست، مباحث 

 ميکروکنترلرها در موازی خروجی/ورودی هایدرگاه 

 خارجی وقفه کنترل واحد با ارتباط آن، مديريت نحوه و وقفه 

 شمارنده/سنج زمان (،موج، توليد شمارش PWM غيرو و) 

 آنالوگ کننده مقايسه  

 آنالوگ به ديجيتال و ديجيتال به آنالوگ هایمبدل 

 ميکروکنترلرها در مصرفی توان مديريت سيستم و مصرفی توان کاهش مدهای با آشنايی 

 معرفی ناهمگام، و همگام ارتباط و سريال درگاه USART، هایپروتکل با آشنايی RS232 و RS485 اتصال و Daisy 

Chain 
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 هاحافظه انواع (SRAM، EEPROM، Flash و BootLoader)، آدرس، رمزگشايی خارجی، حافظه با ارتباط نحوه 

 پردازنده و هاحافظه ارتباط در یبندزمان رعايت

 درگاه ارتباط یبندزمانخروجی، /ورودی درگاه برای آدرس رمزگشايی خارجی، هایدرگاه با ارتباط نحوه 

 رعايت و وقفه مديريت برای افزاریسخت مدارات و( وقفه سرکشی،) خارجی تجهيزات با داده ارتباط کنترل 

 هاوقفه دهیاولويت

 باقيمانده زمان حسب بر نهفته هایسيستم در ميکروکنترلرها کاربرد از واقعی هایمثال بررسی  

 :مراجع

 9911 بهايی، شيخ انتشارات ،اسمبلی زبان و ريزپردازنده همکاران، و پورهمايون م. [9]
[2] M. A. Mazidi, S. Naimi, S. Naimi, The AVR Microcontroller and Embedded Systems using Assembly 

and C, 1st Edition, Prentice Hall, 2010. 

[3] M. A. Mazidi, D. Causey, R. D. McKinlay, PIC Microcontroller and Embedded Systems using Assembly 

and C for PIC18, Prentice Hall, 2008. 

[4] R. H. Barnett, S. Cox, L. O'Cull, Embedded C Programming and the Atmel AVR, Delnmar Cengage 

Learning Publishing, 2011. 

[5] B. van Dam, Microcontroller System Engineering, 45 projects for PIC, AVR and ARM, 2008. 

[6] T. Wilmshurst, Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers, Principles and Applications, 

2nd Edition, Newnes, 2010. 

[7] Atmel and ARM Microcontrollers’ Datasheets. 
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 (CE302) ریزپردازنده و زبان اسمبلی شگاهیآزما 3-1-17

 آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی 

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 ریزپردازنده و زبان اسمبلی معماری کامپیوتر 9

 اهداف درس:

بايست به طور عملی با موارد مطرح شده در سرفصل ذيل در طراحی و آمير اين آزمايشگاه دانشجويان میبا انجام موفقيت

آزمايشگاه  های اينبه منظور هدفمند کردن فعاليتهای مبتنی بر ريزپردازنده و ميکروکنترلر آشنا شوند. سازی سيستمپياده

شود که پروژه نهايی از ابتدا و در اولين جلسات آزمايشگاه تعريف گردد و وصيه میو ايجاد عالقه و اشتياق در دانشجو، ت

دهد با چگونگی انجام هايی که دانشجو در طی هر جلسه آزمايشگاه انجام میای باشد که با آزمايشمشخصات آن به گونه

 بخشی از پروژه نهايی آزمايشگاه آشنا گردد.

 سرفصل مطالب:

های توانند از بين آزمايشکننده اين آزمايشگاه، بنابه صالحديد و امکانات آزمايشگاه دانشکده خود، می اساتيد محترم ارائه

تواند با استفاده از يک های زير میپيشنهادی که در ذيل آمده است، آزمايشات مناسب را انتخاب نمايند )آزمايش

 (:يا مانند آن باشد AVR ،ARMاز خانواده  ميکروکنترلر

 مانند افزار شبيهی با يک نرمآشناي( سازیProteusبرای شبيه )افزار ساخت طراحی سازی و تست، آشنايی با يک نرم

و نهايتا انجام يک پروژه ساده الکترونيکی.  PCBافزار آلتيوم( برای طراحی شماتيک و بورد مدار چاپی )مانند نرم

)مدار مولتی ويبراتور  LEDزن با دو سازی يک مدار چشمکتواند طراحی و شبيهاين پروژه به عنوان مثال می

 کاری و تست آنو لحيم PCBآن، سفارش بورد و مونتاژ قطعات بر روی  PCBاستابل( و طراحی شماتيک و بی

 نهايی آزمايشگاه استفاده خواهد شد. صل از انجام اين پروژه در انجام پروژههای حاباشد. از آموخته

  مثل( آشنايی با يک اسمبلر و کمپايلر ميکروکنترلرAVR Studio  وCodeVision  برای خانوادهAVR) 

  های فيوز، توليد سيگنال ساعت ريزی بيتاندازی مدار بازنشانی، برنامهساخت پروگرامر، راهتهيه يا(clock)  برای

 ميکروکنترلر

 ها، سرکشی گر پشته، کار با درگاهتهيه برنامه وقفه بازنشانی، مقداردهی اشاره(polling)  ،يک پايه از يک درگاه

 .سنج نگهبانافزاری و کار با زمانتوليد تاخير نرم

 جويی در توانهای خارجی و استفاده از حاالت صرفهکار با وقفه 

 اندن مقدار مشخص شده توسط يک ها، خوکار با درگاهDip-Switch بيتی متصل به يک درگاه، يا هشت  چهار

عدد  چهار يا دوو نمايش نتيجه توسط  seg-7به معادل  BCD، تبديل ارقام BCDتبديل مقدار خوانده شده به 

 ایقطعه 2نمايش دهنده 

  ای(قطعه 2های دهندهکيبورد توسط نمايشکار با کيبورد ماتريسی )طراحی کيبورد و نمايش ارقام خوانده شده از 

  کار باLCD  اتصال(LCD )به ميکروکنترلر و نمايش اطالعات دريافتی از کيبورد توسط آن 

  نوشتن و خواندن داده در/از حافظهEEPROM ميکروکنترلر 
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 ميکروکنترلر در حالت عملکرد عادی و  ،نج/شمارندهسکار با زمانCTC زن با دو )چشمکLED به دو پايه  متصل

 شوند(.از يک درگاه که به تناوب روشن و خاموش می

  متر ديجيتال(سنج/شمارنده )ساخت فرکانسزماندو با همزمان کار 

 در حالت  2سنج/شمارنده کار با زمانPWM  تنظيم شدت روشنايی(LED  يا تنطيم دور موتور توسط موجPWM) 

 کننده آنالوگ ميکروکنترلر )روشن و خاموش شدن يک کار با مقايسهLED  با افزايش يا کاهش ولتاژ يکی از

 کننده آنالوگ نسبت به ورودی ديگر آن(های مقايسهورودی

 سنج و نمايش بر روی متر يا مقاومتگيری دما يا ساخت ولتکار با مبدل آنالوگ ديجيتال ميکروکنترلر )اندازه

LCD) 

  کار با واسطUSART  ميکروکنترلر )برقراری ارتباط بين دو ميکروکنترلر يا برقراری ارتباط بين يک ميکروکنترلر

يک برنامه ترمينال  در طرف ميکروکنترلر و USARTبا استفاده از واسط  RS232و يک کامپيوتر از طريق ارتباط 

 کامپيوتر(  در طرف USART Serial Connection .NET Component يا برنامه

  کار با واسطSPI  برقراری ارتباط بين دو ميکروکنترلر توسط واسطو ميکروکنترلر SPI يا نوشتن و خواندن داده در

 )اختياری( SD RAMحافظه 

  کار با واسطTWI  برقراری ارتباط بين دو ميکروکنترلر توسط واسط و ميکروکنترلرTWI  يا کار با تراشه ساعت

 )اختياری( LCDنمايش زمان واقعی بر روی ( و RTCزمان واقعی )

 مراجع:

 9911، ، دانشکده مهندسی کامپيوتر، دانشگاه صنعتی اميرکبيردستور کار آزمايشگاه ريزپردازنده [9]

 9911، ، انتشارات شيخ بهايیريزپردازنده و زبان اسمبلی، پور و همکارانهمايون .م [2]
[3] M. A. Mazidi, S. Naimi, S. Naimi, The AVR Microcontroller and Embedded Systems using Assembly 

and C, 1st Edition, Prentice Hall, 2010. 

[4] M. A. Mazidi, D. Causey, R. D. McKinlay, PIC Microcontroller and Embedded Systems using Assembly 

and C for PIC18, Prentice Hall, 2008. 
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 (CE303)عامل  یهاستمیس 3-1-18

 

  

  عامل هایسیستم
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - معماری کامپیوتر 9

 اهداف درس:

های عامل است. در اين درس دانشجويان با سازمان داخلی هدف از ارايه اين درس آشنايی با ساختار و سازمان سيستم

آمده به خاطر ها، مسايل جديد پيشحمايتی داخل پردازنده های سيستمی، امکاناتها، فراخوانیهای عامل، وقفهسيستم

، مديريت IOی، تعامل با بندزمانبست، قحطی، مديريت سيستم فايل، سازی فرآيندها، بنای، همگامهای چند هستهپردازنده

 حافظه، محافظت از سيستم عامل، امنيت در آن آشنا خواهند شد.

 سرفصل مطالب:

 ستم عاملمقدمه و ساختارهای سی 

 مدیریت فرآیندها 

 هاریسمان 

 ی پردازندهبندزمان 

 سازی فرآیندهاهمگام 

 مدیریت بن بست 

 مدیریت حافظه اصلی 

 مدیریت حافظه ثانویه 

 مدیریت ورودی/خروجی 

   ،دیسک( ی، بندزمانساختار حافظه انبوهRAID )و مسائل مرتبط 

  محافظت و امنیت 

  مجازیهای های عامل نهفته، ماشینسیستم 

 مراجع:
[1] A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Operating System Concepts, 9th Edition, Wiley, 2013. 

[2] W. Stallings, Operating Systems: Internal and Design Principles, 9th Edition, Pearson, 2015. 

[3] A.S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 4th Edition, Pearson, 2014. 
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 (CE304) های عاملآزمایشگاه سیستم 3-1-19

 

 های عاملسیستمآزمایشگاه 

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 های عاملسیستم - 9

 اهداف 

شود، هدف تست و آزمايش علمی مفاهيمی است اخذ می های عاملسيستمدر اين آزمايشگاه که به صورت همزمان با درس 

شود. بخش اول اين آزمايشگاه عمدتا به کار با سيستم عامل لينوکس تمرکز دارد و در بخش دوم آن، که در آن درس ارايه می

 شود.نويسی در اين سيستم عامل و تعامل با هسته آن انجام میبرنامه

 سرفصل مطالب:

 مقدمه 

o  تاريخچهUnix  وLinux 

o  مفهوم متن باز و تاثير آن برLinux 

o  هاآنمفهوم توزيع و معرفی برخی از 

o معماری کلی سيستم عامل لينوکس 

o  محيطLinux )شامل محيط گرافيکی و متنی( 

o  شامل( فرايند بوت شدنboot loader  وKernel و سرويس)... ها و 

o  معرفی کلی محيطshell 

  سیستم فایلLinux 

o  مفهومFile System مانند  هاآنهايی از و نمونهext4, NTFS, … 

o های مهم در معرفی دايرکتوریLinux File System  

o ها مانند دستورات کار کردن با دايرکتورls, cd, pwd, mkdir, rmdir, rm, ln, mv, cp, … 

o مانند ها دستورات کارکردن با فايلtouch, find, whereis, which, tar, gzip, bzip2, … 

o های )متنی( مانند دستورات کارکردن با محتوی فايلcat, more, less, head, tail, file, grep, wc, … 

o  يک ويرايشگر مانندvim ها انجام گيردبه صورت مفصل بحث شود و معرفی ساير ويرايشگر 

o ها و دستورات مربوط به آن و مفهوم مديريت کاربران و گروهsudo  وsu 

o  مفهومpermission  و دستورات مرتبط به آن مانندchown, chmod, ls, chgrp, umask, lsattr, chattr, … 

o  مفهومmount  کردن و دستورات مربوط به آن مانندmount, umount, /etc/fstab, …. 

o  دستوراتhelp  مانندman  وinfo ... و 

 هافرآیند 

o  مفهومprocess  وprocess ID  وprocess owner و دستورات مرتبط با آن مانند  هاآنفرزندی بين -رو رابطه پد
ps, pstree, top, … 

o  ی دستورات مربوط به آن مانند بندزمانايجاد و اتمام و مفهوم سيگنال وkill, nice, renice, at, nohup, … 
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o  مفهومforeground  وbackground  به انتهای دستور،  &و دستورات مربوط به آن مانند: افزودنCTRL+Z ،fg ،

bg ،jobs ... و 

  برنامه نویسیshell 

o  مفهومscripting 

o های مهم فايلbash  شامل~/.bashrc, ~/.bash_profile, /etc/bashrc 

o ها در تعريف متغيرbash  های مهم مانند و معرفی متغير هاآنو انواع$PATH, $SHELL, $HOME, …  و

 متغيرها shift ،alias ،localityپارامترهای مکانی، دستور 

o ها در عملگرbash  و ... و دستورات  [ ]و  ||و  &&مانندlet  وexpr 

o نويسی دستورات برنامهbash مانند 

  دستورات ورودی و خروجی 

  دستورات شرطی و کنترلی 

 ... دستورات حلقه و 

o  نوشتن تابع درbash  هاآنو فراخوانی 

  برنامه نویسی درLinux 

o  کامپايلرgcc  وg++  شامل دستوراتcpp  وcc  وc++  وas  وld  وgdb ... و 

o  مفهومMakefile  و دستورmake 

o نويسی در ابزارهای گرافيکی برنامهLinux 

o  نصب يک برنامه ازsource code 

  تعامل با هستهLinux 

o  مفهومVirtual Filesystem  مانندproc, sysfs, … 

o های ايرکتورخواندن اطالعات کرنل با استفاده از اطالعات د/proc, /sys, … 

o های های موجود در دايرکتوردستور به کرنل با استفاده از نوشتن در فايل/proc, /sys, …  و دستوراتی مانند
sysctl, … 

 هانویسی فرایندبرنامه 

o ها مانند توابع ايجاد فرايندfork, vfork, exec, system, wait, … 

o ها ارتباط بين فرايند(Inter-process communication)  مانندShared Memory  وMapped Memory  وPipe 

 و ... socketو  fifoو 

 Multi-Threading  

o  مرور مفهومthread  و تفاوت آن باprocess 

o  استفاده از کتابخانهpthread  برای ايجادthread 

o  مرور مفهومmutual exclusion  وsynchronization سازی آن مانند ی پيادههاو مکانيزمmutex, conditional 

variables, spin lock, semaphore, … 

o  استفاده از کتابخانهpthread سازی برای پيادهmutual exclusion 

  اندازی یک هسته جدیدنصب و راه  

 های کرنل برنامه نویسی ماژول 
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o هسته یهاماژول مديريت 

o ماژول يک ايجاد Helloworld 

o لينوکس سرآيند یهافايل نصب: اول ی مرحله 

o ماژول کد نوشتن: دوم ی مرحله 

o ساخت: سوم ی مرحله Makefile ماژول کامپايل برای 

o ماژول اجرای: چهارم ی مرحله 

 مراجع
[1] M. Garrels, Introduction to Linux, a Beginner’s Guide, 2010.  

[2] M. Mitchell, J. Oldham, and A. Samuel, Advanced Linux programming. 2001. 
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 (CE305) یوتریکامپ یهاشبکه 3-1-22

 

 های کامپیوتری شبکه
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 های عاملسیستم معماری کامپیوتر، آمار و احتمال مهندسی 9

 اهداف درس:

پردازد. دانشجويان در اين درس با های کامپيوتری میسازی و ارزيابی کارآيی شبکهاين درس به بررسی اصول طراحی، پياده

 های اينترنت و مدلشوند. اين درس با تأکيد بر شبکهای آشنا میهای کامپيوتری و مدل اليههای شبکهمعماری و سرويس

TCP/IP پردازد. های اليه کاربرد، اليه حمل، اليه شبکه و اليه پيوند داده میبه بررسی پروتکل 

 سرفصل مطالب:

 دهی های کامپيوتری، سرويس، کيفيت سرويسهای کامپيوتری، تعريف شبکههای شبکه)مروری بر سرويس مقدمه

 و پروتکل(

 های اينترنت، مدل )تعريف اجزاء شبکه شبکه اینترنت و اجزای تشکیل دهنده آنClient-Serverهای ، شبکه

های ای و سوئيچينگ مداری، پارامترهای کيفيت سرويس در شبکههای فيزيکی، سوئيچينگ بستهدسترسی و رسانه

 ای(سوييچينگ بسته

 مدل مرجع  های کامپیوتریای شبکهمعماری الیه(OSIهای ها، مدلسرويس ها وها، پروتکل، ديد واحد به اليه

دل پلکسينگ، ممالتیپلکسينگ و دیسازی و بازسازی، مالتیگرا و سرويس بدون اتصال، قطعهسرويس اتصال

TCP/IP) 

 ای، وب و پروتکل )اصول کاربردهای شبکه الیه کاربردHTTP انتقال فايل و پروتکل ،FTP پست الکترونيکی و ،

نويسی سوکت با ، کاربردهای نظير به نظير، برنامهDNSترنت و پروتکل ، سرويس دايرکتوری در اينSMTPپروتکل 

TCPنويسی سوکت با ، برنامهUDP) 

 های اليه انتقال، سرويس بدون اتصال اليه انتقال و )معرفی سرويس الیه انتقالUDP اصول انتقال مطمئن داده ،

، اصول کنترل ازدحام، کنترل ازدحام در TCPگرا اليه انتقال و (، سرويس اتصالARQهای کنترل خطای )پروتکل

TCP) 

 نگار و مدار مجازی، معماری مسيرياب،های داده)معرفی وظايف اليه شبکه )مسيريابی و جلورانی(، شبکه الیه شبکه 

ی بندانزمای )مديريت ترافيک در سطح بسته )مديريت صف و های سوئيچينگ بستهمديريت ترافيک در شبکه

ی )مهندس هاجريانيت ترافيک در سطح جريان )کنترل ازدحام(، مديريت ترافيک در سطح تجميع ها(، مديربسته

، Mobile IPو  DHCPهای (، پروتکلIPv4 ،IPv6 ،ICMP ،ARPهای ترافيک((، پروتکل اينترنت )پروتکل

 ASتعريف در اينترنت ) های مسيريابیهای بردار فاصله و وضعيت پيوند(، پروتکلهای مسيريابی )الگوريتمالگوريتم

 (، مسيريابی چند پخشی و همه پخشی(BGP، پروتکلOSPF، پروتکل RIP، و پروتکل EGPو  IGPهای و پروتکل
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 های تشخيص و های آن، کليات روش)معرفی اليه پيوند داده و سرويس های محلیالیه پیوند داده و شبکه

 (Wireless LANو  Ethernetهای محلی کليات شبکههای کنترل دسترسی به رسانه، تصحيح خطا، کليات روش

 مراجع:
[1] J. F. Kurose, K. W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 7th Edition, Pearson, 2016. 

[2] A. Leon-Garcia, I. Widjaja, Communication Networks, 2nd Edition, McGraw-Hill, 2003. 

[3] A. S. Tanenbaum, Computer Networks, 5th Edition, Pearson, 2010. 

[4] B. A. Forouzan and DeAnza College, Data Communications and Networking, 5th Edition, McGraw-

Hill, 2012. 

[5] W. Stallings, Data and Computer Communications, 10th Edition, Pearson, 2014. 
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 (CE306) یوتریکامپ یهاشبکه شگاهیآزما 3-1-21

 های کامپیوتریآزمایشگاه شبکه
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 های کامپیوتریشبکه - 9

 اهداف درس:

بزارها ادر اين آزمايشگاه دانشجويان با . است یوتريکامپ یهاشبکه هيپا ميايجاد درک صحيح از مفاه آزمايشگاههدف از اين 

های شوند و به منظور کسب مهارتی آشنا میوتريکامپ یهاشبکه سازی و مديريتبرای طراحی، پياده نيازمورد  زاتيو تجه

 .دهندنظری را انجام میمباحث عملی مبتنی بر  یهاشيآزماالزم، 

 سرفصل مطالب:

  ها و تهيه گزارشانجام آزمايشگزارش، )آشنايی دانشجويان با قوانين و مقررات آزمايشگاه، نحوه تهيه پيشمقدمه 

 کار(

  ابزارهای ابزارهای ساده مدیریت شبکه و انجام آزمایشات الزم(Ping ،TraceRoute ،MRTG  و موارد مشابه

 گيری پهنای باند و تأخير شبکه(يابی، اندازهديگر به منظور عيب

  ابزارهایPacket Capturing ابزارهای انجام آزمایشات الزم  و(TCPDUMP ،Wireshark  و موارد مشابه ديگر

 های شبکه(ای و پروتکلبه منظور درک اوليه عملکرد مدل اليه

 ابزارهای  انجام آزمایشات الزم سازی شبکه و تجهیزات آن وابزارهای شبیه(Packet Tracer ،GNS3 و ،

 موارد مشابه ديگر به منظور درک عملکرد تجهيزات شبکه(

  های الیه کاربرد پروتکلانجام آزمایشات برای درک(HTTP ،SMTP ،FTP ،DNS های ديگر اليه و پروتکل

 کاربرد(

 های انتقال انجام آزمایشات برای درک پروتکل(TCP  وUDP) 

 ها انجام آزمایشات برای درک عملکرد جلورانی بسته(IP ،ARP ،ICMP ،DHCP ،NAT) 

  های مسیریابی پروتکلانجام آزمایشات برای درک مسیریابی ایستا و پویا، و(RIP ،OSPF های و پروتکل

 مسيريابی ديگر(

 سیم های محلی بیانجام آزمایشات برای آشنایی با شبکه(Wireless LAN) 

 های محلی اترنت انجام آزمایشات برای آشنایی با شبکه(Ethernet ،Ethernet Switch ،VLAN) 

 ای اترنتهکشی شبکهانجام آزمایشات برای آشنایی نحوه کابل 

 مراجع:

 ، دانشگاه صنعتی اميرکبير، دانشکده مهندسی کامپيوتر و فناوری اطالعاتهای کامپيوتریدستور کار آزمايشگاه شبکه[ 9]

 راهنمای استفاده از ابزارهای مورد استفاده در آزمايشگاه[ 2]
[3] J. F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 7th Edition, Pearson, 2016 
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 (CE307) 1 افزارنرم یمهندس 3-1-22

 9 افزارمهندسی نرم
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - نویسی پیشرفتهبرنامه 9

 اهداف درس:

دانشجويان در اين افزار بايد رعايت گردد. هدف از اين درس پرداختن به نکات مهندسی است که در کليه مراحل توليد نرم

 شوند.افزاری آشنا میها و ابزارهای مورد نياز برای توليد يک محصول نرمدرس با فعاليت

 سرفصل مطالب:

 مقدمه 

o افزارنرم مهندسی وها سامانه طراحی و تحليل موضوع  

o افزارنرم حيات چرخه و سيستم طراحی و تحليل ابعاد و اطالعاتی یهاسامانه یهامولفه 

 افزارنرم تولید فرایندهای 

o افزارنرم توليد یهافعاليت تمامی در راهنما اصول 

o يافته ساخت فرايندهای 

o ی چابکهافرايند  

  سیستم تحلیل 

o هانيازمندی مهندسی 

o کاربری موارد و سناريو سازی مدل  

o داده سازی مدل و تحليل  

o فرآيند سازی مدل و تحليل 

o گرا شيئ سازی مدل و تحليل  

o زبان از استفاده با سازی مستند UML  

o ها نيازمندی مهندسی مبنای بر سنجی امکان 

 سیستم ساخت و طراحی 

o طراحی متفاوت رويکردهای 

o سيستم معماری 

o مدل بر مبتنی يافته ساخت طراحی 

o گرا شيئ طراحی 

o افزارنرم ساخت  

 چتری یهافعالیت 

o :افزارنرم آزمون اجرای و طراحی متفاوت مراحل و متفاوت رويکردهای آزمون 

o پروژه مديريت با مقدماتی آشنايی پروژه: مديريت 

o پيکربندی و مستندات مديريت 
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 مراجع:
[1] R. S. Presman, Software Engineering: A Practitioner’s Approach, McGrawHill, 7th Edition, 2011. 

[2] J. Whitten, L. Bentley, Systems Analysis and Design Methods, McGraw-Hill. 

[3] R. S. Pressman, Software Engineering: A Practitioner’s Approach, 7th Edition, McGraw-Hill. 

[4] M. Fowler, UML Distilled, 3nd Edition, OMG Standard Group. 
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 (CE308) پژوهش و ارائه روش 3-1-23

 روش پژوهش و ارائه

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - و باالتر 5زبان تخصصی، نیمسال  1

 اهداف درس:

های های انجام پژوهش و قدمی و مهارت در انجام پژوهش و ارائه مناسب نتايج پژوهش است. روشيهدف اين درس ايجاد آشنا

تحقق اين هدف،  شود. در راستایبحث و ارائه نتايج به صورت مناسب در دو شکل گفتاری و نوشتاری آموزش داده می ،آن

افزاری کمکی در انجام پژوهش، در توليد گزارش نوشتاری کنند و با ابزارهای نرمها را تمرين میدانشجويان با کار عملی آموخته

 شوند.و در تهيه ارائه گفتاری آشنا می

 سرفصل مطالب:

 مقدمه 

o ،ی دانش، فن و هنر ارائه.هاجنبه هدف و اهميت درس، پژوهش در مهندسی، ارائه مطلوب و عوامل مؤثر در آن 

  روش انجام پژوهش 

o تعاريف و مفاهيم اوليه مرتبط با پژوهش، انواع پژوهش، اخالق در پژوهش 

o اهداف و سؤاالت پژوهش، نقشه ذهن، دياگرام استخوان ماهی، تعريف موضوع پژوهش و انتخاب عنوان 

o سازیسازی و شبيهروش پژوهش در مهندسی، روش علمی، مدل 

o  ،ی و تخمين بودجه طرحبندزمانتهيه طرح پژوهش، پيشنهاد پروژه کارشناسی و کارشناسی ارشد 

o  کسب اطالعات از اينترنت، اعتبارسنجی و انتخاب انواع منابع پژوهش، بررسی سوابق موضوع، مطالعه و

 برداریيادداشت

o تجربی پژوهش -ها و نکات مهم در انجام بخش عملیروش 

o هنگارش گزارش اولي 

o  های کمکی در پژوهش مانند وان نوت، اندنوت، زوترو، فری مايند.افزارنرممعرفی 

  ارائه گفتاری 

o  طرح ارائه. ی ارائه گفتاری،بندزمانسازماندهی و 

o  تهيه اساليد. مربوط به قبل از زمان ارائه، موضوعات حساس  

o مربوط به زمان ارائه. نکات کليدی 

o نامه، ارائه مقاله و های گفتاری مانند سمينار دانشجوئی، دفاع از پايانارائهی مهم در انواع خاص از هاجنبه

 هاپوستر در کنفرانس

o ها.آشنائی با مطالب مطرح در مصاحبه 

o  های کمکی در ارائه گفتاری مانند پاورپوينت و فوکاسکی.افزارنرممعرفی مختصر 

 ارائه نوشتاری 

o ها، مقدمه، بدنه اصلی، تهيه ی کليدی، فهرستهار، چکيده، واژهاجزاء يک گزارش مهندسی)عنوان، تقدير و تشک

 ها(، گيری، مراجع، پيوستشکل و جدول، نتيجه
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o  .سبک نگارش مراجع و ارجاع در متن، سرقت علمی 

o گذاری. های متن علمی، اصالح ادبی متن، نشانهويژگی 

o .درست نويسی در فارسی 

o  غيرمحتوائی.ويرايش گزارش، ويرايش محتوائی، ويرايش 

o نامه.ی نوشتاری: سمينار، پروژه دانشجوئی، کارآموزی، مقاله، حرفههانکات مهم در انواع خاص از ارائه 

o  ی های گرافيکافزارنرمهای واژه پرداز و ويراشگر مانند ورد، پابليشر، ليتک، آکروبات و افزارنرممعرفی مختصر

 مانند ويزيو
 

 مراجع: 

 .9912، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی اميرکبير، ارائه در مهندسیپژوهش و ر. صفابخش، [ 9]

 .9919تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی اميرکبير،  ،شيوه ارائه مطالب علمی و فنیس. شيری و ع. خليلی، [ 2]

 .9982انتشارات علمی،  شيوه ارائه مطالب علمی و فنی،م. ت. روحانی رانکوهی، [ 9]

 .9981، انتشارات توليد دانش، های تحقيقتوصيفی جامع از روش احمدی،ع. علی[ 1]

 .9982، انتشارات بازتاب، روش تحقيق با رويکرد به پايان نامه نويسیغ. خاکی، [ 1]

، انتشارات تدوين پايان نامه، رساله، طرح پژوهشی، و مقاله علمیس. ج. طبيبی، م. ر. ملکی، ب. دلگشائی، [ 1]

 .9988فردوس، 
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 های تخصصیهای درسسرفصل 3-2

 (CE221) هاتمیالگور یطراح 3-2-1

 هاطراحی الگوریتم

 تعداد واحد  پیش نیاز هم نیاز

 ،و الگوریتم ها هاساختمان داده آمار و احتمال مهندسی

 ریاضیات گسسته

9 

 اهداف درس:

ها است. در اين درس، دانشجويان الگوريتمهای متداول تحليل و طراحی هدف اصلی اين درس آموزش مفاهيم پايه و روش

های ممکن برای حل آن را پيدا نمايند. داده شده را تجزيه و تحليل نموده و برخی الگوريتم مسألهآموزند که چگونه يک می

رين های ورودی، بهتهای نمونهها را از نظر پيچيدگی محاسباتی تحليل و مقايسه نموده و بر اساس ويژگیسپس آن الگوريتم

 های پايه برای حل برخی مسائل رايج نيز معرفی خواهد شد.را تشخيص دهند. در اين درس، الگوريتم هاآن

 سرفصل مطالب:

 مقدمات 

o پايه مفاهيم معرفی وها الگوريتم طراحی و تحليل مطالعه انگيزه الگوريتم، مفهوم 

o مجانبی جبر مرور 

o بر تحليل سرشکن  ایهمقدم 

 هااثبات درستی الگوریتم 

 تقسیم و غلبه 

o جستجوی سريع و ادغامیهای الگوريتم 

o بزرگهای برای ضرب ماتريس الگوريتم استراسن 

o ستادا انتخاب به ديگر ایمسأله برای غلبه و تقسيم نوع از الگوريتمی 

 برنامه ریزی پویا 

o هامشترک و هم تراز کردن دنبالهمسائل بزرگترين زيررشته  برای هايیالگوريتم  

o هاماتريس ایزنجيره ضرب 

o بهينه جستجوی درخت 

 روش حریصانه 

o یبندزمان مسائل برای حريصانه الگوريتمی 

o بيشينههای فعاليت انتخاب مسأله برای حريصانه الگوريتمی 

 عقب گرد و شاخه و حدهای روش 

o مسأله برای گرد عقب الگوريتمی n وزير 
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o گراف آميزی رنگ مسأله برای گرد عقب الگوريتمی 

o پشتی کوله مسأله برای حد شاخه الگوريتمی 

 های گرافالگوریتم 

o مسيرترين کوتاه هایوريتمالگ (Dijkstra ،Floyd) 

o الگوريتم( های درخت پوشای کمينهPrim، Kruskal) 

o بيشينه جريان های الگوريتم 

 های بر پیچیدگی محاسبات و کالس ایهمقدمhard-complete, NP-NPP, NP,   

 مراجع:
[1] T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest. Introduction to Algorithms, MIT Press, 2009. 

[2] R. Neopolitan. Foundations of algorithms. Jones & Bartlett Learning, 2015. 

[3] E. Horowits, S. Sahni and S. Rajasekaran. Fundamentals of computer algorithms, Galgotia Pub., 2008. 
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 (CE222) هاستمیو س هاگنالیس 3-2-2

  هاها و سیستمسیگنال

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - معادالت دیفرانسیل 9

 اهداف درس:

زمان و -پيوسته زمان و-گسستههای توصيف و تحليل سيگنالهای وشهدف از ارايه اين درس آشنايی دانشجويان با ر

سری فوريه و تبديل فوريه، های کانولوشن )در حوزه زمان( و روشهای )غيرخطی و نامتغير با زمان( شامل روش هایسيستم

های مذکور در سيستمهای )در حوزه فرکانس( است. آشنايی دانشجويان با کاربردهای روش Zتبديل الپالس و تبديل 

 برداری و فيلترها نيز از ديگر اهداف ارايه درس است.ظير نمونهکامپيوتری، مخابراتی و کنترلی ن

 سرفصل مطالب:

 مفاهیم اولیه 

o هاو سيستمها های زمان پيوسته و گسسته، متغير مستقل و تبديالت آن، دسته بندی سيگنالسيگنال 

o ی معکوس پذيری ، علدار بودن، ها: حافظههای پايه )پيوسته و گسسته(، معرفی خواص سيستممعرفی سيگنال

 بودن، پايداری، خطی بودن و تغيير ناپذير با زمان

 های خطی تغییر ناپذیر با زمانسیستم 

o پيوسته و گسسته کانولوشن 

o گسسته کانولوشن برای سريع روشی 

o کانولوشن خواص  

o یهاسيستم خواص و ضربه پاسخ LTI 

o یهاسيستم بلوکی نمايش LTI 

 پیوسته-سری فوریه زمان 

o متعامد توابع مبحث و عمومی فوريه سری 

o مختلط نمايی الگر، والش، لژاندر؛ متعامد توابع 

o یهاسيستم پاسخ LTI فوريه سری خواص مختلط، نمايی هایسيگنال به 

o فوريه سری همگرايی بحث فوريه، سری خواص 

  پیوسته–تبدیل فوریه زمان 

o پيوسته زمان فوريه تبديل 

o فوريه تبديل خواص 

o یهاسيستم بلوکی نمايش LTI فوريه وتبديل 

o یهاسيستم معادالت حل و فرکانس پاسخ LTI 
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o خاص توابع فوريه تبديل 

 پیوسته-کاربردهای تبدیل فوریه زمان 

o لترهايف انواع 

o برداری نمونه  

o ،چندگانه یدسترس ون،يدمدوالس مدوالسيون 

 گسسته-سری فوریه زمان 

o پيوسته سری با آن هایتفاوت و گسسته فوريه سری 

o یهاسيستم پاسخ LTI گسسته فوريه سری خواص ، گسسته فوريه سری و 

 گسسته-دیل فوریه زمانبت 

o گسسته زمان فوريه تبديل 

o گسسته زمان فوريه تبديل خواص 

o گسسته زمان فوريه تبديل و ديجيتال فيلترهای 

o گسسته زمان یهاسيستم معادالت حل و فرکانس پاسخ 

o تبديل گسسته، زمان فوريه تبديل از استفاده با گسسته هایسيستم بلوکی نمايش DFT 

 تبدیل Z آن خواص و 

 آن خواص و الپالس تبدیل 

 مراجع:
[1] A.V. Oppenheim, A.S. Willsky, S.H. Nawab, Signals and Systems, 2nd Edition, Prentice-Hall, 1997. 

ISBN: 0-13-814757-4 
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 (CE231) هاداده گاهیپا طراحی اصول 3-2-3

 ها داده پایگاه طراحی اصول
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - هاالگوریتم ها وساختمان داده 9

 اهداف درس:

 يجه،نت در و شده، تبديل مدرن محاسباتی محيط در اصلی جزء يک به تخصصی یارايانه برنامه يک از داده پايگاه مديريت

 درس، اين در. است شده تبديل کامپيوتر علوم در آموزشی اساسی هایبخش از يکی به داده پايگاه هایسيستم مورد در دانش

 فیمعر داده پايگاه سازیپياده و داده، پايگاه زبان داده، پايگاه طراحی هایجنبه جمله از داده پايگاه مديريت اساسی مفاهيم

 .شد خواهد

 سرفصل مطالب:

 مقدمه 

o  ها تعاريف پايگاه دادهمقدمه و معرفی، تاريخچه، مفاهيم و 

 ایمدل رابطه 

o ایبر مدل رابطه ایهمقدم 

o ای(ای، حساب رابطهی فرمال )جبر رابطههازبان 

 SQL 

o  زبانSQL  مقدماتی 

o مباحث تکميلی زبان SQL 

o گذاری دادهشاخص 

o وجوسازی پرسبهينه 

 مدل نهاد ارتباط 

o ارتباط-ها: مدل نهادداده هطراحی پايگا (Entity Relationship)  

 سازینرمال 

o سطوح اول، دوم، سوم، نرمال سازی BCNF 

o نرمال سازی سطوح باالتر  

 انتخاب حداقل دو مورد از موارد زیر(: ) ترمطالب پیشرفته 

o گراهای شیايگاه دادهپ 

o های پايگاه دادهXML 

o ایهای غيررابطهدادهپايگاه 

o OLAP 

o Data Warehouse 

 مراجع:
[1] A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan: Database System Concepts, 6th Edition, McGraw-Hill, 2010.  

[2] C. J. Date, Introduction to Database Systems, 8th Edition, Addison-Wesley, 2003  
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 (CE232) لریکامپا یاصول طراح 3-2-4

 

 اصول طراحی کامپایلر 

 هم نیاز نیاز پیش تعداد واحد

 - هاساختمان داده 9

 اهداف درس:

ساخت کامپايلرها يکی از مفاهيم بنيادی علوم کامپيوتر است. عليرغم آنکه روش ساخت کامپايلرها تنوع کمی دارند،  طراحی و

ها استفاده شوند. در اين درس و ماشين هازبانو متنوعی از  ها طيف گستردهتوان برای ساخت مفسرها و مترجمليکن می

فی شود. پس از معرمعرفی می هاآنهای اصلی يک کامپايلر، وظايف و ارتباط موضوع ساخت کامپايلرها از طريق توصيف مولفه

ايی نع گرامرها، مراحل مختلف ترجمه، از قبيل تجزيه و تحليل لغوی، نحوی و معی اجزای يک کامپايلر و انوامقدماتی درباره

 شود.و توليد و پرداخت کد تشريح می

 دانشجويانی که اين درس را با موفقيت پشت سر بگذارند بينش مناسبی را در موارد زير خواهند داشت:

 هاآنسازی های مختلف پيادهآشنايی با اجزای کامپايلر و تکنيک 

  نويسیی برنامههازباندرک اجرای استورات 

 نويسیه بهينه و رفع خطاهای برنامهکسب مهارت در توليد برنام 

 آشنايی و کاربرد ابزارهای خودکار در توليد کامپايلر 

 سرفصل مطالب:

 مقدمه 

  هاو ماشین هازبانانواع 

 ایای و اصالح خطاهای واژهتحلیل واژه 

 تحلیل نحوی 

 های تجزیه باال به پایینروش 

 های تجزیه پایین به باالروش 

 تقدم عملگر 

 تقدم ساده 

  تجزیهLR(1)  شاملSLR(1) ،LALR(1)  وCLR(1) 

 تحلیل معنایی 

 مدیریت جدول عالیم 

 ی زمان اجراهای تخصیص حافظهروش 

 تولید کد 

 سازی کدپرداخت و بهینه 
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 تولید خودکار کامپایلر 

 مراجع:
[1] A. V.Aho, R. Sethi, J. D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tolls. 2nd Edition, Addison-

Wesley, 2007. 

[2] D. Grune, H. Bal, C. Jacobs, K.Langendoen, Modern Compiler Design. JohnWiley & Sons, 2000. 
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 (CE233) یسنویبرنامه یهازبان 3-2-5

 

  

 نویسی ی برنامههازبان
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - هاو ماشین هازباننظریه  9

 اهداف درس:

سازی يک زبان آشنا ساخته و امکان طراحی و پياده نويسیی برنامههازباناين درس دانشجويان را با مفاهيم و اجزای 

ی هازبانکند کمک می به دانشجويان نويسیی برنامههازبانآورد. همچنين، شناخت مفاهيم نويسی جديد را فراهم میبرنامه

های مهم از هر دسته نيز از اهداف اين به همراه نمونه هازبانهای هر دسته از گيرند. فراگيری قابليتتر فرا جديد را آسان

 درس است. 

 سرفصل مطالب:
 

 پذيری(، زبان و محاسبههازبانهای محاسباتی، انواع نويسی، مدل)تعريف زبان برنامه مقدمه 

 نحو صوری، نحوهای عينی و انتزاعی( نحو( 

 موضوعی( ) معناشناسی عملياتی، داللتی، اصل معناشناسی پویا 

 معناشناسی، توابع بازگشتی در حساب لمدا( )نحو، حساب لمدا 

 ی تابعیهازبان (Lisp ،ML و ،Haskell)  

 دار، استنتاج نوع(لمدای نوعی ايمن، ايمنی نوع، حساب هازبانهای نوع، )سامانه ایستا معناشناسی 

 بستارها(سازیهای فعاليافته، رکوردساختی بلوکهازبان) گستره، توابع، و مدیریت حافظه ، 

  ها(سازی، توابع و ترتيب ارزيابیيافته، استثناها، ادامه)کنترل ساخت ی ترتیبیهازبانکنترل در 

 گرايی، ، مفاهيم شیءهاپودمانيافته، نويسی ساخت)برنامه نویسی شیءگراپودمانگی، انتزاع، و برنامهSimula ،

Smalltalk ،C++ ،Java) 

 مفاهيم پايه همروندی، مدل  نویسی همروند و توزیع شدهبرنامه(Actor ،حساب هسته همروندی ،ML  ،همروند

 (Javaهمروندی در 

 مفاهيمی از منطق مرتبه اول، حل نویسی منطقیبرنامه( ها، فرمولکردنProlog) 

 مراجع:
[1] J. C. Mitchell, Concepts in Programming Languages, Cambridge University Press, 2002. 

[2] R. W. Sebesta, Concepts of Programming Languages, 11th Edition, Pearson, 2015. 

[3] B. C. Pierce, Types and Programming Languages, MIT Press, 2002. 
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 (CE241) واسط یمدارهاطراحی  3-2-6

  طراحی مدارهای واسط

 هم نیاز ازینشیپ تعداد واحد

 - و زبان اسمبلی ریزپردازنده 9

 اهداف درس:

افزاری بدون تمرکز بر روی يک معماری افزاری و نرمهدف اين درس آشنايی دانشجويان با مفاهيم مهم مدارهای واسط سخت

افزاری متداول در افزاری و نرمی مهم واسط سختهاپروتکلخاص يا يک پردازنده خاص، آشنايی با تعدادی از استانداردها و 

 سازی يک يا چند مدار واسط است.پيادهمهارت عملی در طراحی و  صنعت، و کسب

 سرفصل مطالب:

 هاآنبندی آشنایی با مدارهای واسط، انواع و دسته 

 مقایسه مزایا و هاآنها، بررسی پارامترهای مهم در معرفی مفهوم باس و مبانی نظری آن، انواع باس ،

 هاآنمعایب هر یک، و شرایط استفاده از 

  معرفیCPU-Memory Bus ،I/O Bus و ،Direct Memory Access (DMA) 

  باسUSBهای بین ، توضیح کلیات، توضیح تفاوتUSB 1 ،USB 2 و ،USB 3 

  باسIEEE 1394 (Firewire) 

  باسAMBA AHB/APB با تمرکز بر باس درون تراشه( های قابل بازپیکربندیFPGA به عنوان نمونه )

 عملی

 هایباس PCI وPCI Express 

 های مورد استفاده در ادوات ذخیره اطالعات مانند یکی از باسSCSI  یاSATA )به انتخاب مدرس( 

 های ارتباط با حافظه مانند یکی از باسDDR )به انتخاب مدرس( 

 مانند  ایرسانههای ارتباطات چندیکی از باسHDMI )به انتخاب مدرس( 

  استانداردهایSPI  وI2C انتقال داده سرعت پایین و های به عنوان باسdebugging 

 استاندارد IEEE 1149.1 (JTAG) 

 Device Driver افزاریبه عنوان یک واسط میان 

  آشنایی با موتورهایDC ،stepper و ،servo طراحی مدارهای درایور هر یک، مفاهیم نظری کنترل سرعت ،

 و قدرت موتورها

 هاآنو مبانی نظری  سازها، تحلیلآشنایی با انواع حسگرها و فعال 
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 منابع: 

 [ متن استانداردهای مربوطه9]
[2] E. Lee and S. Seshia, Introduction to Embedded Systems, A Cyber-Physical Systems Approach, 2nd 

Edition, 2015. (Chapter 7) 
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 (CE242) ریپذبرنامه تالیجید یهاستمیس یطراح 3-2-7

  

 ریپذبرنامه تالیجید یهاستمیس یطراح
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

  معماری کامپیوتر 9

 اهداف درس:

ی توصيف هازبانهای ديجيتال بزرگ، آشنايی با زدايی مدارها و سيستمسنجی و اشکالکسب مهارت در طراحی، درستی

ت پذير و کسب مهارهای برنامهآشنايی با تراشههای ديجيتال، استفاده از ابزارهای طراحی سيستم افزار، کسب مهارت درسخت

ر، کسب پذيهای برنامهها، آشنايی با معماری داخلی تراشهسازی يک سيستم کامل روی بوردهای مبتنی بر اين تراشهدر پياده

 های ديجيتال از لحاظ هزينه، مساحت، سرعت و توان مصرفیسازی سيستممهارت در بهينه

 سرفصل مطالب:

 های دیجیتالراحی سیستمجریان ط 

 افزار: اصول کلی و کاربردهاتوصیف سخت 

  رفتاری، انتقال ثبات، گيت(سطوح تجرید( 

  افزار ی توصیف سختهازبانآشنایی با یکی از(VHDL ،Verilog  ياSystemVerilog) 

 افزارمفهوم سنتز و سنتزپذیری توصیف سخت 

  و مسیر کنترلطراحی در سطح انتقال ثبات، توصیف مسیر داده 

 سازی طرحسنجی و شبیهنحوة درستی 

 مفهوم جایابی و مسیریابی طرح 

 تحليل زمانی، تحليل توان مصرفی(های دیحیتال تحلیل سیستم( 

 ی، فنون موردی(بندزمان)خط لوله، باز سازی طرح و کارامدی فرایند طراحیفنون طراحی با هدف بهینه 

 افزارافزار و نرمآشنایی مقدمانی با طراحی توأم سخت 

 هاآنپذیر صنعتی و معماری داخلی های برنامهآشنایی با تراشه 

 مراجع:
[1] P. Simpson, FPGA Design: Best Practices for Team-based Reuse, Springer, 2015. 

[2] P. Chu, RTL Hardware Design Using VHDL: Coding for Efficiency, Portability, and Scalability, Wiley, 

2006. 

[3] P. Wilson, Design Recipes for FPGAs, 2nd Edition, Elsevier Science & Technology, 2015. 

[4] C. Maxfield, The Design Warrior’s Guide to FPGA, Elsevier, 2004. 

[5] http://www.xilinx.com 

[6] http://www.altera.com 
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 (CE243) تالیجید کیالکترون 3-2-8

  الکترونیک دیجیتال

 هم نیاز ازینشیپ تعداد واحد

 - مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 9

 اهداف درس:

 ها، آشنايی با جزئيات رفتاری ترانزيستورهای هادیآشنايی با مفهوم و عملکرد نيمهMOSFET شناخت کامل ،

 CMOSديجيتال مبتنی بر فناوری  مجتمعمدارهای 

 ازی و ستجزيه و تحليل مدارهای الکترونيکی ديجيتال به صورت کمی و کيفی، کسب مهارت در مدل توانايی کسب

 سازی اين مدارها در سطح منطقی و ترانزيستوریشبيه

 سرفصل مطالب:

  معرفی ساختار فیزیکی ترانزیستورهایMOSFET و هاآن، منحنی مشخصه رفتاری، پارامترهای مهم ،

 این ترانزیستورها فرایند ساختمروری کلی بر 

 کننده معرفی، تحلیل عملکرد، و ارزیابی وارونNMOS )در دو حالت با بار مقاومتی و بار افزایشی( 

 کننده معرفی، تحلیل عملکرد، و ارزیابی وارونCMOS های شامل رفتار ایستا، رفتار پویا، خازن

 پارازیتیک، انواع مصرف توان و روابط مربوطه

 های ترکیبی دروازهCMOS معرفی ،CMOS های آناستاندارد و ویژگی 

  مفهوم درایورها در فناوریCMOSتحلیل کمّی و کیفی مدارهای بافر ، 

 کننده وارونCMOS  با خروجیTri-Stateکننده ، وارونCMOS  با ورودیSchmitt Trigger 

 و دروازه انتقال های مبتنی بر ترانزیستور عبورمنطق 

 بیمدارهای ترتی CMOS  

  مدارهایCMOS پویا، منطق تفاضلی 

 مباحث منتخب 

 اصلی: مرجع

 .9911، انتشارات دانشگاه صنعتی اميرکبير، های ديجيتالالکترونيک تراشه م. صديقی، ع. ولی زاده، [9]
 [2] N. Weste, D. Harris, CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, 4th Edition, Addison-

Wesley Press, 2011. 
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 (CE251) یهوش مصنوع یو کاربردها یمبان 3-2-9

  

 مصنوعی  هوش کاربردهای و مبانی
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 جبرخطی کاربردی هاها و الگوریتمساختمان داده 9

 اهداف درس:

های هوشمند حل مسائل ها و روشهای تحليل هوشمند دادهروشهدف اين درس آشنا نمودن دانشجويان با مفاهيم و اصول 

فزاری اباشد. در تحقق اين هدف، دانشجويان با ابزارهای نرماستفاده از رويکردهای فازی، تکاملی، و شبکه عصبی می مهندسی با

 شوند.ها آشنا میالزم برای استفاده از اين روش

 سرفصل مطالب:

 ای بر هوش مصنوعی مقدمه 

 هاعامل  

o هاها، معماری عاملهای هوشمند، عقالنيت، محيط عاملعامل 

 های جستجو الگوریتم 

o های جستجوی آگاهانه، غير آگاهانه، فراابتکاری و خصمانه، مسائل ارضای قيودالگوريتم 

 منطق و استنتاج  

o ای، منطق مرتبه اول، استنتاجهای منطقی، منطق گزارهعامل 

 های مبتنی بر قانون سیستم ارائه دانش و 

o گيریهای تصميمانواع ارائه دانش، سيستم 

  طبیعی ی هازبانپردازش متن، گفتار و 

o الگوهای زبانی، دستورزبان، تجزيه و تحليل، دسته بندی و خوشه بندی متن، ترجمه ماشينی، پردازش گفتار 

  ادراک بصری 

o اطالعات تصوير، عمليات سطح پائين تصويری، شناسائی اشياء  

 رباتیک 

o افزار ربات، کاربردهاهای نرمريزی حرکت، معماریاجزاء سخت افزاری، ادراک ربات، طرح 

 مراجع:
[1] S. J. Russel, P. Norvig, Artificial Intelligence, A Modern Approach, 3rd Edition, Pearson Education, 2009. 

[2] A. Konar, Computational Intelligence: Principles, Techniques and Applications. Springer, 2007. 
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 (CE261) وب یسینوبرنامه 3-2-12

 نویسی وب برنامه
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - یوتریکامپ یهاشبکه 9

 اهداف درس:

ی هازبانها، ابزارها و يادگيری مفاهيم، تکنولوژی، هدف اين درس استدر اينترنت  ترين کاربردرايج وباز آنجايی که 

باشد. در سمت کاربر، به تدريج از توسعه صفحات ايستای نويسی توسعه وب هم در سمت کاربر و هم در سمت سرور میبرنامه

 ر همه کاربردهایشود. در سمت سرور نيز مفاهيم اصلی مورد نياز دوب تا کاربردهای پيچيده و تعامل با کاربر آموزش داده می

 گيرد. مبتنی بر وب )مانند مديريت نشست، دسترسی به پايگاه داده و ...( مورد بحث قرار می

 سرفصل مطالب:

  :پروتکل ارتباط سرور و کاربر در وبHTTP 

 توسعه سمت کاربر 

o  توصيف ساختار صفحات وب باHTML 

o  توصيف نحوه ارايه صفحات وب باCSS 

o  توسعه صفحات پويا باJAVA SCRIPT 

o تبادل داده با سرور از طريق های مکانيزمXML  وJSON 

o های جديد از طريق به روزرسانی صفحات با دادهAJAX 

o  امکانات نسخه جديدHTML5 

o  الگوی طراحیMVC 

o  مثال( يک چارچوب سمت کاربرAngularJS) 

 توسعه سمت سرور 

o برای زبان يک معرفی server side مثال( PHP) 

o هاورودی پردازش 

o نشست مديريت 

o  دسترسی به پايگاه داده وORM 

o کنترل همزمانی در سمت سرور 

o های سمت سرورمديريت خطا در برنامه 

o امنيت در کاربردهای وب 

 های سازمانی تحت وبهای جدید برنامهمعرفی معماری 

 مراجع:
[1] R. W. Sebesta, “Programming the World Wide Web.” 7th Edition, Prentice Hall, 2012. 

[2] J. Duckett, Beginning HTML, XHTML, CSS, and JavaScript, Wiley, 2010. 

[3] P. B. MacIntyre, PHP: The Good Parts, O’Reilly, 2010. 
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 (CE331) 2افزار نرم یمهندس 3-2-11

 1 افزارمهندسی نرم
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - 9افزار مهندسی نرم 9

 اهداف درس:

 بايد رعايت گردد. با کيفيت افزار نرميک هدف از اين درس پرداختن به نکات مهندسی است که در کليه مراحل توليد 

 سرفصل مطالب:

 مقدمه 

 افزارنرم توسعه هایمدل و فرآیندها 

 افزارنرم توسعه متدلوژیهای 

o يافته ساخت ذهنيت با توسعه 

o شیءگرا ذهنيت با توسعه 

o Agile ذهنيت با توسعه 

 افزارنرم طراحی و تحلیل مفاهیم مرور 

o نيازمندی تعريف 

o هانيازمندی طبقهبندی 

o هانيازمندی مهندسی مراحل 

o هانيازمندی مهندسی هایتکنيک 

o شیءگرا طراحی و تحليل مفاهيم مرور 

o UMLمدلسازی زبان 

o افزارنرم معماری 

 وب تحت کاربردی هایبرنامه طراحی 

 موبایل کاربردی هایبرنامه طراحی 

 افزارنرم کیفیت 

o افزارنرم کيفيت مفاهيم 

o گوناگون کيفی مدلهای بررسی 

o مرور تکنيکهای 

o افزارنرم کيفيت تضمين و کنترل 

o افزارنرم توسعه فرآيند بهبود 

 افزارنرم ارزیابی و تست 

o افزارنرم تست استراتژی 

o هایبرنامه تست conventional 
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o شیءگرا کاربردی هایبرنامه تست 

o وب تحت کاربردی هایبرنامه تست 

o موبايل کاربردی هایبرنامه تست 

 افزارنرم اعتبارسنجی و سنجی صحت 

 افزارنرم پیکربندی مدیریت 

 افزارنرم گیری اندازه 

o محصول گيریاندازه هایمتريک 

o پروژه و فرآيند گيریاندازه هایمتريک 

 افزارینرم هایپروژه مدیریت اصول 

 افزارنرم تخمین 

 پروژه یبندزمان 

 ریسک مدیریت 

 معکوس مهندسی مجدد، مهندسی افزار،نرم نگهداری 

 مراجع:
[1] R. Pressman, Software Engineering -- A Practitioner's Approach, 8th Edition, McGraw Hill, 2014. 

[2] I. Sommerville, Software Engineering, 9th Edition , Addison-Wesley, 2011. 
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 (CE341) درنگینهفته و ب یهاستمیس 3-2-12

 درنگهای نهفته و بیسیستم
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 ،های عاملسیستم - 9

 ریزپردازنده و زبان اسمبلی

 اهداف درس:

ی و های بانکی و اطالعاتهای نهفته نقش بارزی در کاربردهای سالمت، حمل و نقل، کنترل ترافيک هوشمند، سيستمسيستم

 پردازد. درس شامل بياندرنگ میهای نهفته و بیسازی و تحليل سيستماند. اين درس به طراحی، پيادهلوازم خانگی يافته

يز درنگ و نی، مديريت فرآيندها و منابع و ارتباطات در سيستم بیبندزمانهای های نهفته، روشافزاری سيستماجزای سخت

 شود.عملی ارائه می-شود. اين درس به صورت تئوریها مینويسی اين سيستمهای برنامهتکنيک

 دانشجويانی که اين درس را با موفقيت پشت سر بگذارند بينش مناسبی در موارد زير خواهند داشت:

 جزای سيستم نهفتهمشخصات و ا 

 افزار سيستمافزار و سختايجاد تعادل مناسب با تفکيک نرم 

 های نهفتهنويسی در سيستمبرنامه 

 عامل نهفتهمديريت منابع در يک سيستم 

 هاسازی و تجميع سيستمشبکه 

 سرفصل مطالب:

 مقدمات و مفاهیم اولیه 

o کاربردهای سيستم نهفته 

o به سوی کاربردهای نهفتههای کامپيوتری روند تغيير سيستم 

o مشخصات يک سيستم نهفته 

o های نهفتهمشکالت طراحی سيستم 

o های نهفتهبررسی مدل محاسباتی سيستم 

 افزاری سیستم نهفتهاجزای سخت 

o ای(ای و چند هستههای نهفته )تک هستهپردازنده 

o های نهفتهمعماری حافظه در سيستم 

o ادوات ورودی/خروجی و حسگر 

o های نهفتهدرنگ و گذرگاهو بی ارتباطات نهفته 

 ها در این مدلبیان سیستم نهفته با مدل ماشین حالت و بیان وقفه 

o بررسی مدل ماشين حالت 

o ها در مدل ماشين حالتچگونگی فرار دادن وقفه 

 های نهفتهارتباطات در سیستم 

o های نهفتههای شبکه سازی سيستمپروتکل 
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o شدههای نهفته توزيعسيستم 

o شدههای نهفته توزيعسيستمپارچگی يک 

 افزار نهفتهسیستم عامل و نرم 

o ی با توان مصرفی بندزمانای و ی چند هستهبندزمانای، ی تک هستهبندزماندرنگ ) ی بیبندزمانهای روش

 پايين(

o معرفی اينترنت اشيا 

o کامپايلرهای نهفته 

o نويسی سطح پايينبرنامه 

o افزاری سطح پايينهای نرمسازیبهينه 

 مراجع:
[1] E. A. Lee, S. A. Seshia, Introduction to Embedded Systems – A Cyber-Physical System Approach. MIT 

Press, 2016. 

[2] P. Marwedel, Embedded System Design (Embedded System Foundation of Cyber-Phisical System), 

Springer, 2011. 

[3] R. Love, Linux Kernel Development, 2nd Edition, Novell, 2005. 

[4] S. Seiwert, Real-Time Embedded System and Components, Thomson Learning Inc, Charles River Media, 

2007. 
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  (CE342) یاچندهسته یسینوبرنامه 3-2-13

 ایچندهسته نویسیبرنامه
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

  های عاملسیستم 9

 اهداف درس:

های چند نخی و برداری برای هدف اين درس کسب مهارت در طراحی، پياده سازی، اشکال زدايی و بهينه سازی برنامه

ای و گرافيکی شامل هستههای چندهای گرافيکی، آشنايی با معماری داخلی پردازندهای و پردازندههستههای چندپردازنده

های ، انجام پروژهکارايی در کد و نحوه رفع آنهای واحدهای پردازشی، آشنايی با نحوه شناسايی گلوگاه معماری حافظه و

 ای است.نويسی چندهستههای برنامهعملی در راستای افزايش مهارت

 سرفصل مطالب:

 توزیعیهای حافظه اعم از حافظه مشترک و حافظه مدل ای وهستههای چندآشنایی با معماری سیستم 

 نویسی مرتبط با آنبرنامهی هازباننویسی آن و های برنامهنویسی چندنخی، مدلآشنایی با برنامه 

  ،آشنایی با مفاهیم پردازش برداریSIMD ،SSE ،AVX نویسی برداریو نحوه استفاده از آن در برنامه 

 ای هستهنویسی چندی برنامههازباننخی و برداری با استفاده از ها به صورت چندسازی الگوریتمپیاده

(OpenMP) 

 سازی نخ، قفل، مانع و ...متداول همگامهای آشنایی با روش 

 عمليات ماتريسی، مرتب سازی و ...(سازی کاربردهای معمول به صورت چند نخی هایی از پیادهارائه مثال( 

 های گرافیکی، سلسله مراتب حافظه در آشنایی با معماری پردازندهGPU 

 سازی کاربردهای همه منظوره در نویسی چندنخی برای پیادهآشنایی با مفهوم برنامهGPU 

 نویسی آشنایی با برنامهGPU نویسی و زبان برنامهCUDA 

 سازی کاربردهای معمول در هایی از پیادهارائه مثالGPU عمليات ماتريسی، شبيه( سازیn-body )... و 

 مراجع:
[1] T. Rauber, G. RüngerParallel, Programming for Multicore and Cluster Systems, Springer, 2013. 

[2] N. Wilt, The CUDA Handbook: A Comprehensive Guide to GPU Programming, Addison-Wesley, 2013. 

[3] D. Kirk, Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach, Elsevier, 2010. 

[4] J. Sanders, E. Kandrot, CUDA by Example: An Introduction to General –Purpose GPU Programming, 

Addison-Wesley, 2010. 
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 (CE351) یهوش محاسبات یمبان 3-2-14

  

 مبانی هوش محاسباتی 
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - هاطراحی الگوریتم 9

 اهداف درس:
های هوشمند حل ها و روشهای تحليل هوشمند دادههدف اين درس آشنا نمودن دانشجويان با مفاهيم و اصول روش

-باشد. در اين درس، دانشجويان با ابزارهای نرماستفاده از رويکردهای فازی، تکاملی، و شبکه عصبی می مسائل مهندسی با

 شوند.ها آشنا میافزاری الزم برای استفاده از اين روش

 سرفصل مطالب:

 ای بر هوش محاسباتیمقدمه 

 های فازی روش 

o های فازی )توابع تعلق، عملگرهای فازی(مقدمه، مبانی نظری مجموعه 

o )روابط فازی و استنتاج در منطق فازی )قوانين فازی، اصل گسترش 

o های مبتنی بر دانش فازیسيستم 

 های تکاملیروش 

o  بازنمائی، بازترکيبی، جهش، و انتخاب(مقدمه، الگوريتم ژنتيک( 

o بازنمائی، بازترکيبی، جهش، و انتخاب( تطبيقی،-های تکامل )تطبيقی، خوداستراتژی 

o سازی گروه ذرات )بهترين عمومی، بهترين محلی، وزن اينرسی(بهينه 

o کمينه(-های مورچه، کلونی مورچه، مورچه بيشينههای مورچه )سيستمالگوريتم 

 عصبی شبکه هایروش 

o پرسپترن، آداالين( های مصنوعی )تابع فعاليت، يادگيری،مقدمه، نورون 

o های جلورو(های عصبی با نظارت )شبکهشبکه 

o های يادگيری کوانتيزاسيون برداری(سازمانده، شبکه-های خودهای عصبی بدون نظارت )نقشهشبکه 

 های ترکیبی هوش محاسباتیالگوریتم 

 مراجع:
[1] J. M. Keller, D. Liu and D. B. Fogel, Fundamentals of Computational Intelligence: Neural Networks, 

Fuzzy Systems and Evolutionary Computation, Wiley, 2016. 

[2] P. Engelbrecht, Computational Intelligence: An Introduction, Wiley, 2007. 

[3] Konar, Computational Intelligence: Principles, Techniques and Applications, Springer, 2007. 
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 (CE352) علم ربات اصول 3-2-15

  

 اصول علم ربات 
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - هاها و سیستمسیگنال 9

 اهداف درس:

 اتيکیرب هایسيستم هوشمند کنترل و نويسیبرنامه ريزی،برنامه طراحی، مکانيزم، اصول مربوط به درس معرفی اين از هدف

 يابی،مکان ادراک، ها،محرکه سنسورها، شامل سينماتيک، سيار هایربات مختلف هایجنبه درس بر بيشتر تمرکز. است

 هایربات طريق از در آن دانشجويان که است های آزمايشگاهیهمراه با فعاليت درس اين. است ناوبری و حرکت ريزیبرنامه

 پردازند.های عملی میشده به انجام آزمايش سازیيا شبيه و واقعی

 سرفصل مطالب:

 ،های سیار(ربات مقدمه )بازوهای رباتیک 

  معرفی یک شبیه ساز ربات 

 هاطراحی ربات 

 توصیف موقعیت و تبدیالت همگن 

 سینماتیک ربات 

   کالیبراسیون(سنسورهای ربات )انواع سنسورها، اندازه گیری و 

  موتورهایمحرک( ها، درایوها و موتورها DCچرخ دنده، موتورهای پله ،)ها، مدوالسیون ای، سرو موتورها

PWM 

 هایکنندهاصول و مبانی کنترل ربات، کنترل PID 

  ادراک ربات 

  سازییابی و نقشهمکان 

  حرکت و ناوبری ربات برنامه ریزی 

  زربات با استفاده ا نویسیبرنامه ROS 

 مراجع:
[1] R. Siegwart, I., Nourbakhsh, D. Scaramuzza, Introduction to Autonomous Mobile Robots, The MIT 

Press, 2004. 

[2] G. McComb, Robot builder's bonanza. 4th Edition. New York, McGraw-Hill, 2011.  

[3] T. Braünl, Embedded robotics: mobile robot design and applications with embedded systems, 3rd Edition, 

Springer, 2008. 
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 (CE361) هاانتقال داده 3-2-16

  

 هاانتقال داده
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - های کامپیوتریشبکه 9

 اهداف درس:

درس با اصول  نيدر ا اني. دانشجوپردازدیم یو ارتباط یوتريکامپ یهاشبکه یسازادهيپهای فناوری یدرس به بررس نيا

 تهشرفيپ یهایو معمار م،يسیاترنت و ب یمحل یها، شبکهمشترکرسانه  گذاریهای به اشتراکفناوری، ديجيتالانتقال 

 شد. واهندآشنا خ یوتريکامپ یهاشبکه

 سرفصل مطالب:

 مروری بر شبکه مقدمه(،ایهای اليهمدل ،اينترنت هایشبکه های کامپيوتری OSI وTCP/IP ) 

 های ديجيتال، نرخ ارسال سيگنال های کانال)بازنمايی ديجيتال اطالعات، مشخصه اصول انتقال دیجیتال

 های انتقال ديجيتال(ها و سيستمهای رسانهظرفيت کانال شأنون، مدوالسيون ديجيتال، ويژگی ،نايکويست

 کنترل خطای های)روش های تشخیص و تصحیح خطاروش FEC  وARQخطا،  و تصحيح ، کدهای تشخيص

 (ARQهای کنترل خطای پروتکل

 معرفی سرويس الیه پیوند داده( های اليه پيوند داده، پروتکلPoint-to-Point پروتکل ،HDLC) 

 های دسترسی تصادفی، های نقطه به نقطه، روشهای مشترک و کانال)معرفی کانال کنترل دسترسی به رسانه

 سازی ثابت(های کانالی، روشبندزمانهای بر مبنی روش

 سری استانداردهای ) های محلیشبکهIEEE 802 های ، شبکههای محلیسازی شبکهبرای پيادهEthernet ،

 (VLANو  Ethernetهای های محلی، سوييچهای شبکهسيم، پلهای محلی بیشبکه

 سوئيچينگ برچسب  های کامپیوتریهای پیشرفته شبکهمعماری( وMPLSافزار محورهای نرم، شبکه) 

 مراجع:
[1] A. Leon-Garcia, I. Widjaja, Communication Networks, 2nd Edition, McGraw-Hill, 2003. 

[2] W. Stallings, Data and Computer Communications, 10th Edition, Pearson, 2014. 

[3] J F. Kurose, K. W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 7th Edition, Pearson, 2016. 

[4] A. S. Tanenbaum, Computer Networks, 5th Edition, Pearson, 2010. 

[5] B. A. Forouzan, D. College, Data Communications and Networking, 5th Edition, McGraw-Hill, 2012. 
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 (CE362) امنیت اطالعات یمبان 3-2-17

 اطالعات  امنیت مبانی
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - های کامپیوتریشبکه 9

 اهداف درس:

درس  ني. هدف از اپيدا کرده است یاژهيو تيآن اهم تياطالعات، فراهم نمودن امن یبا توجه به گسترش روز افزون فناور

و  تمسيو سطح س سيسطح سرو ،یمانند سطح سازمان یاطالعات در سطوح مختلف یدر فناور تيبا امن انيدانشجو يیآشنا

ا اطالعات بای امنيت پس از يادگيری مفاهيم پايه نشجويان. در اين درس داباشدیم یارتباط یهاشبکه تيبطور خاص امن

 قيصدت ی،مانند رمزنگارامپيوتری های کدر سيستم تيامن یاهيپا یهاراهکار شوند. همچنينمعماری امنيت سازمانی آشنا می

 ستميس تيو امن یارتباط یهارساختيدر ادامه به امنيت ز شوند.، کنترل دسترسی و تشخيص نفوذ بحث و بررسی میتيهو

 . شودیپرداخته مو بطور خاص امنيت وب و بررسی انواع بدافزارها 

 سرفصل مطالب:

 های حفاظتی و اليه، های حمالتبندیدسته ،انواع و ماهيت تهديدها ،های امنيتنيازمندی، مفاهيم اوليه) مقدمه

 (های دفاعیدسته بندی مکانيزم

 معرفی استاندارد ) امنیتی معماریX.800 ،مديريت ، های امنيتیخط مشی، امنيتی سازمانی معرفی معماری

 مديريت حوادث و تداوم کسب و کار(ريسک، 

 ای امض، رمزنگاری با کليد عمومی و تصديق هويت پيام، )متقارن( و محرمانگی پيامرمزنگاری مرسوم ) رمزنگاری

 (رقمی

 های سرويس) های کنترل دسترسیها و روشمدلAAAA ،های کنترل دسترسی مدلMAC/DAC/RBAC ،

ر ب تصديق هويت مبتنی، تصديق هويت مبنتی بر گذرواژه و حمالت مرتبط، های تصديق هويتها و روشانواع مدل

 (زيست سنجی

  ها( و سيستمهایها )فايروالحفاظ، هاها و کرمبدافزارها، ويروس، امنيت فايل سيستم) افزارنرمامنیت سیستم و 

 (های مجازیماشين، تشخيص نفوذ مبتنی بر ميزبان

 وب امنیت ( ،هاهای وب و کوکینشست، حمالت سمت کالينتحمالت سمت سرور ،SSL  وHTTPS) 

 امنيت ، ایهامنيت لبه و کنترل دسترسی ميان ناحي، ناحيه بندی امنيتی شبکه) و الیه انتقال شبکه امنیت

 (VPNو  VLAN، دسترسی بی سيم

 مراجع:
[1] W. Stallings, Network Security Essentials, Application and Standard, 6th Edition, Prentice-Hall, 2017. 

[2] T. R. Peltier, Information Security Fundamentals, 2nd Ed., CRC Press, 2014. 

[3] M. Goodrich, R. Tamassia , Introduction to Computer Security, Pearson Education, 2014. 



 

 کامپیوتر مهندسی کارشناسی مقطع درسی برنامه

 

 

 

 921از  89صفحه:  91/91/9911تاريخ:  AUT-CEIT-UG-PR-95-001V06کد سند:  بندی سند: عادینوع طبقه

 سند با ذکر منبع آزاد است. نياستفاده از مطالب ا اين سند متعلق به دانشکده مهندسی کامپيوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه صنعتی اميرکبير است.

 

 (CE363) ایرسانهچند هایسیستم 3-2-18

 

 ایرسانههای چندسیستم
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - ها و سیستمسیگنال، احتمال مهندسیآمار و  9

 اهداف درس:

 ایرسانههای چند باشد. سيستميکی از ارکان هر سيستم کامپيوتری متصل به شبکه می ایرسانهدر حال حاضر محتوای چند

های ههای کامپيوتری و برنامافزار کامپيوتر، شبکههای فناوری اطالعات، معماری کامپيوتر، نرمنقش روز افزونی را در اکثر جنبه

باشد. می ایرسانههای کاربردی و ارتباطات چندها، برنامهنمايند. هدف اصلی اين درس معرفی مبانی سيستمکاربردی ايفا می

 اینهرساهای چندهای کامپيوتری دادهسازی و انتقال از طريق شبکهی دريافت، نمايش، فشردهيان نحوهدر اين راستا دانشجو

از سوی ديگر، از نقطه گيرد. سازی مورد بررسی قرار میهای رايج فشردهها و استانداردرا خواهند آموخت. عالوه بر اين روش

ر روی ب ایرسانههای چنددر برابر خطا، کيفيت سرويس در ارسال دادههای کامپيوتری، مسائلی از قبلی مقاومت نظر شبکه

 گيرد.مورد بررسی قرار می IPهای مبتنی بر های بيسيم و شبکهشبکه

 سرفصل مطالب:

 مبانی تصاویر دیجیتال و نمایش رنگ 

 محاسباتیهافمن و کدگذاری های مبتنی بر کدگذاری آنتروپی نظيرروش) سازی بدون خطامبانی فشرده ،

 (LZ77،Run Length Codingو  LSWسازی مبتنی بر ديکشنری نظير فشرده

 سازی با خطامبانی فشرده (Vector quantization ،ی رابطهRate-Distortation) 

 مبانی استانداردهای فشرده( سازیDCT,JPEG,DWT,JPEG2000) 

 ( اختصاص نرخRate Allocation) 

 مبانی ویدئوی دیجیتال 

 سازی ویدئوفشرده مبانی (( کدگذاری در فضای تبديلTransform coding) ، کدگذاری مبتنی بر تخمين

(Predictive coding)) 

 سازی ویدئو نظیراستانداردهای فشرده (H.261, H.263, H264 ،MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4) 

 مبانی صوت دیجیتال 

 سازی صوت نظیر های فشردهها و استانداردروشMP3 ،AAC  وAC-3 

 MPEG Systems 

 نظیر  ایرسانههای چندمبانی و استانداردهای کنفرانسH.32x  وSIP 

 خطا بازيابی، شناسايی خطا) های تلفنی و کامپیوتریاز طریق شبکه ایرسانهمبانی انتقال محتوای چند ،

چند پخشی ، (QoE( و کيفيت تجربه کار )QoSکيفيت سرويس )، مقاومت در مقابل خطا، سازی خطاپنهان

(Multicasting) ،( جويبارسازیStreaming)) 
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 مراجع:
[1] M. Ghanbari, Standard Codecs: Image Compression to Advanced Video. 

[2] Coding. 3rd Edition., Institution of Engineering and Technology, 2011. 

[3] R. Steinmetz, K. Nahrrstedt. Multimedia Systems. Springer, 2010. 

[4] T. E. Richardson. The H.264 Advanced Video Compression Standard, 2nd Edition, Willey, 2010. 

های درسی که توسط ساير مراجع معرفی [ مقاالت، مسنتدات استاندارد و ساير منابع مرتبط با هر يک از سرفصل1]

 شود.شده پوشش داده نمی
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 (CE364) اریس یهادستگاه یسینوبرنامه 3-2-19

 های سیاردستگاه نویسیبرنامه
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - پیشرفته نویسیبرنامه 9

 اهداف 

های افزارنرمهای سيار با تکيه بر هبرای دستگاو برنامه نويسی های متن باز افزارنرمبا  هدف از اين درس آشنايی دانشجويان

 ديروهمچون اند لبايموهای دستگاه یو مشکالت مربوط به کاربردها یبا مبان انيدرس ابتدا دانشجو نيدر ا ميباشد.متن باز 

 یامه روو توسعه برن ديمطالب مربوط به تول قيو سپس بصورت عم شونديآشنا م ايسکوها همچون نوک گريو د فونيگوگل، آ

 ،یلولس یهاشبکه ل،يسخت افزار موبا شود،يپرداخته م هاآن بهدرس  نيکه در ا ی. مطالبشوديم هيمتن باز ارا دياندرو یسکو

 یمبتنهای سيسرو ،یواسط کاربر د،يتوسعه و تول یسازهاهيوشب هاطيمح ،یسينوبرنامهی هازبانها، عامل ستميس ها،یمعمار

 برخوردار خواهند شد: ريز یهايیاز توانا انيداده خواهد شد. در انتها دانشجو حياطالعات توض یابيو باز رهيبر مکان کاربر، ذخ

 یهاوتريمشابه در کامپ یهابا نمونه اسيدر ق ليموبا یرو یکاربردها یکتاياز مشکالت خاص و ای ( آموختن مجموعه9 

 یشخص

 یکوهاس زيگوگل و ن ديبا استفاده از اندرو ليموبا یکاربرد یهابرنامه ديتول نديو فرآ ی( آموختن سکوها، ابزارها، تکنولوژ2

 فونيآ

 .یکيزيف یسخت افزارهای دستگاه یرو هاآنو تست  هاآن سازیشبيهشده و  سيتدر ليموبا یسکوها یرو نويسیبرنامه( 9
 

 داشته باشند. کسيونيعامل  ستميو س XMLجاوا، استاندارد  نويسیبرنامهبا زبان  يیآشنا القب ديدرس با نيا انيدانشجو

 سرفصل مطالب:

 و نحوه استفاده هاآنهای کاربردی های سیار، برنامهمقدمات، دستگاه 

 ندرویدهای امحیط تولید و توسعه برنامه معرفی 

 های اندرویدنویسی روی دستگاهمبانی اولیه برنامه 

 ویجت، دیدها، طراحی واسط کاربری( هاWidgets) 

  مفهومIntentها ، دسترسیها(Permissions) مفهوم قطعه ،(Fragment) 

 مدیریت دادهذخیره و بازیابی اطالعات ، 

 هاآنهای ناهمگام، مدیریت ، وظیفههاریسمان 

 رسانی و ارایه هشداراطالع 

  های محتواکنندهفراهم 

 مدیریت و پردازش رویدادها 

 دوربین و پردازش آن 

 های کاربردی با/بدون انتقال حالت برنامه 
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 هایسسرو 

 دریافت همه پخشی  سازی برنامه،شبکه 

 کارهای گرافیکی و پویانمایی 

 ایرسانهچند 

 یابی و پردازش نقشهحسگرها و موقعیت 

 قطعات شخصی سازی شده 

 :مراجع

[1] D. Griffiths, D. Griffiths, Head First Android Development: A Brain-Friendly Guide, 1st Edition, 

O’Reilly, 2015. 

[2] Z. Mednieks, L. Dornin, Programming Android: Java Programming for the New Generation of Mobile 

Devices, O’Reilly, 2012. 

[3] M. L. Murphy, The Busy Coder's Guide to Advanced Android Development, 8th Edition. ISBN: 978-0-

9816780-0-9. 

[4] J. Iversen, M Eierman, Learning Mobile App Development, Addison-Wesley, 2011. 

[5] Online resources: 

 a. Android developer center, developer.android.com  

 b. Google I/O 2017, https://events.google.com/io/  

 c. Android Developer Tools, http://developer.android.com/tools 
 

 

http://developer.android.com/tools
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 (CE421) اطالعات یابیباز 3-2-22

  

 بازیابی اطالعات 
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 ،هاو الگوریتم هاساختمان داده 9

 آمار و احتمال مهندسی

- 

 اهداف درس:

بازيابی اطالعات فرآيندی است که در آن به درخواست يک کاربر برای اطالعات متنی مرتبط با يک موضوع خاص پاسخ داده 

از جمله مهمترين  رود.ی طبيعی به شمار میهازبانپردازش  شود. بازيابی اطالعات از جمله مسائل مهم و اوليه در حوزهمی

های بازيابی اطالعات را در آن ه جستجو در وب اشاره کرد که اغلب افراد کار با سامانهتوان بکاربردهای بازيابی اطالعات می

 ها، ابزارها و کاربردهای بازيابی اطالعات است.اند. هدف اين درس آشنايی دانشجويان با مبانی، مدلتجربه کرده

 سرفصل مطالب:

 بازيابی اطالعات، معرفی کاربردها( مسأله)تعريف  مقدمه 

 حذف کلمات بدون استفاده، کلمات، مرزبندی اسناد، مرزبندی) لغات فرهنگ ساخت متن و پردازش پیش 

 (اشتباهات نگارشی تصحيح يابی،ريشه سازی،يکسان

 سازی نمايه()ساخت نمايه، فشرده سازی متننمایه 

 بولی، برداری و احتماالتی( بندیرتبه های بازیابی ومدل( 

 صحت، دقت، پوشش، معيار  های بازیابی اطالعاتوشمعیارهای ارزیابی کارآیی ر(F منحنی ،ROC) 

 و عملگرهای پرسمان هازبان 

 بندی اسناد متنیبندی و دستهخوشه 

 مبانی، خزش وب و تحليل لينک( جستجو در وب( 

 بردهای کارهای ديجيتال، و )پرسش و پاسخ، کتابخانههای کاربردی مبتنی بر بازیابی اطالعات معرفی سامانه

 مشابه(

 مراجع:
[1] C. D. Manning, P. Raghavan, H. Schütze, Introduction to Information Retrieval, Cambridge University 

Press. 2008 . 
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 (CE422) یابر انشیرا یمبان 3-2-21

  رایانش ابری مبانی

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

  های عاملسیستمهای کامپیوتری، شبکه 9

 اهداف درس:

هدف اين درس آشنايی دانشجويان با مفاهيم اوليه رايانش ابری، زيرساخت ابر، معماری آن و نحوه ايجاد کاربردهای مبتنی بر 

سازی سيستم، شبکه و ذخيره ساز است. همچنين در اين درس مفاهيم بنيادی مرتبط با بستر ابر و يادگيری مفاهيم مجازی

 شود.می ابر بيان

 سرفصل مطالب:

 مفاهیم اولیه 

o مفهوم رايانش ابری و مزايا و معايب آن 

o تاريخچه رايانش ابری، انگيزه ايجاد و سير تکاملی آن 

o های مرتبط با رايانش ابریفناوری 

o های سرويس ابریمدل 

o ( استانداردهای مرتبط با مديريت رايانش ابریITIL) 

  ارائه نمونه کاربردی مبتنی بر( مدیریت ابرOpenStack) 

o  معماری منطقیOpenStack 

o معماری محاسباتی 

o  کنترل کنندهOpenStack (Nova Cert ،Scheduler ،Console and Controller) 

o معماری ذخيره( ساز بلوکیCinder Service) 

o ( ذخيره ساز شیءSwift) 

o ( معماری شبکهOpen Switch ،Neutron) 

o ( معماری شناسهKeystone to handle AAA, tokens, users, …) 

o ( معماری سرويس تصويرGlance) 

o ( معماری تنظيم و مديريت ابرHeat) 

  ارائه نمونه کاربردی مبتنی بر( بستر ابرHadoop) 

o سيستم ( فايل توزيع شدهHDFS) 

o توزيع شده برای رايانش ابری نويسیبرنامههای مدل 

o  سرويستوسعه( های مقياس پذيرThrift) 

o  الگویMapReduce 
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o  تخصيص وظايفMapReduce (YARN) 

o  تحمل پذيری اشکال درMapReduce 

o  تئوریCap ( و پايگاه داده ابرHBase ،MongoDB ،Cassandra) 

o  سيستم ذخيره سازی دادهNoSQL (Hive ،Hive QL) 

o ( وارد کردن داده از منبع خارجیSqoop ،Flume) 

o همگام( سازی توزيع شدهZookeeper) 

o ( سيستم زمان بندی جريان کارOozie) 

 زیرساخت ابر 

o تاريخچه و سير تکاملی مراکز داده و معرفی معماری مراکز داده مدرن 

o ای، پردازشگر گرافيکی، حافظه(معماری سخت افزاری مرکز داده )پردازشگر چند هسته 

o شبکه ذخيره( سازی در مرکز دادهSAN ،NAS ،ISCSI ،FC ،FCoE) 

o ( معماری شبکه در مرکز دادهEthernet ،InfiniBand) 

o ها، توان مصرفی، کارايی و افزونگیمالحظات طراحی: سيستم تهويه، کابل کشی، استانداردها، نيازمندی 

o  ،محاسبه توان مصرفیPUEمرتبط با اين حوزههای ، و چالش 

o ( زيرساخت نظارت بر مرکز دادهZabbix) 

  سازیمجازی 

o پردازشگر مرکزی، حافظه، ورودیهای مجازیروش( خروجی، -سازیContainer) 

o افزارنرمساز ذخيره ( محورVirtual SAN ،Ceph FS) 

o افزارنرمهای شبکه ( محورDistributed Virtual Swtiches) 

o  ارائه يک نمونه کاربردی مبتنی برVMWARE (HA ،FT ،Auto Scalability) 

o  مجازی سازیContainer  ارائه يک نمونه کاربردی مبتنی بر(Docker) 

 مراجع:

[1] K. Chandrasekaran, Essentials of cloud computing, CRC Press, 2014 

[2] N. B. Ruparelia, Cloud Computing, MIT Press, 2016 

[3] T. Erl, Z. Mahmood, R. Puttini, Cloud Computing, Concepts, Technology and Architecture, Prentice 

Hall, 2013. 

[4] I. Ganelin, E. Orhian, K. Sasaki, B. York, Spark: Big Data Cluster Computing in Production, Wiley, 1st 

Edition, 2016. ISBN-13: 978-1119254010 

[5] T. White, Hadoop: The Definitive Guide: Storage and Analysis at Internet Scale, 4th Edition. O'Reilly 

Media, 2015. ISBN-13: 978-1491901632 

[6] H. Geng, Data Center Handbook. Wiley, 1st Edition, 2014. ISBN-13: 978-1118436639 

[7] S. Adkins , J. Belamaric, V. Giersch. OpenStack Cloud Application Development. Wrox, 1st Edition, 

2015. ISBN-13: 978-1119194316 

[8] B. Antony, K. Boudnik, C. Adams. Professional Hadoop. Wrox, 1st Edition, 2016. ISBN-13: 978-

1119267171 
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 (CE431) افزارنرم آزمون 3-2-22

  

 افزار نرم آزمون
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - 1افزار مهندسی نرم 9

 درس:اهداف 

های توليد داده آزمون است. همچنين در اين های آزمون و خصوصا  روشهدف اين درس آشنا ساختن دانشجويان با روش

 گردد.افزار معرفی میدرس ابزارهای الزم در آزمون نرم

 سرفصل مطالب:

 های آزمونای بر روشمقدمه 

 معیارهای پوشش 

 معیارهای مبتنی بر گراف 

 نطقمعیارهای مبتنی بر م 

 معیارهای مبتنی بر افراز فضای ورودی 

 معیارهای مبتنی بر نحو 

 افزارمالحظات عملی آزمون نرم 

 افزار برای آزمونابزارهای آزمون و تنظیم نرم 

 مراجع:
[1] P. Ammann, J. Offutt, Introduction to software testing, Cambridge University Press, 2016.  

[2] P. C. Jorgensen, Software Testing: A Craftsman's Approach, 2nd Edition, CRC Press, 2002.  
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 (CE432) واسط کاربر یطراح 3-2-23

  

 طراحی واسط کاربر
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - 9 افزارنرممهندسی  9

 اهداف درس:

 ساخت هایتکنيک طراحی، اصول نظير مباحثی درس اين در. باشدمی کاربری هایواسط طراحی بر ایمقدمه درس اين

 ايرفريم،و نظير مفاهيمی درس اين در. گيردمی قرار بررسی مورد کاربر هایواسط سازیپياده و ارزيابی هایتکنيک پروتوتايپ و

 ربریکا واسط توليد و طراحی منظور به کالينت از اطالعات کسب نحوه و شده معرفی طراحی هایالگو و هاتون رنگی، شماهای

 ناختهش ابزارهای بر ایمقدمه همچنين درس اين در. شود می توصيف دسکتاپ و تبلت موبايل، نظير مختلف هایپلتفرم برای

 .گرددمی ارائه کاربری واسط ارتقای و توليد برای شده

 سرفصل مطالب:

 های حال سير تکاملی واسط کاربری، گرايش)معرفی طراحی واسط کاربری، ای بر طراحی واسط کاربر مقدمه

 حاضر در طراحی واسط کاربری(

  قابليت استفاده، قابليت يادگيری، کارايی و ...(اصول طراحی واسط کاربر( 

  بندی، وايرفريم و موکاپ، ناوش(ها، تيپوگرافی، طرح) شماهای رنگی و تونمفاهیم بنیادی واسط کاربر 

  دولوژی طراحی واسط کاربر، طراحی تکراری، طراحی کاربر محور()متفرآیند طراحی واسط کاربر 

 نمايی، سناريوها، استوری بورد، الگوهای طراحی، ساخت پروتوتايپ()نگاره های طراحی واسط کاربرتکنیک 

 سنجی و اعتبار سنجی واسط کاربرصحت 

 های ارزیابی واسط کاربرتکنیک 

 ابزارهای واسط کاربر 

 :مراجع

[1] H. R. Hartson, P. S. Pyla, The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience, 

Morgan Kaufmann / Elsevier, 2012. 

[2] B. Shneiderman, C. Plaisant. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer 

Interaction, 4th Edition, Addison Wesley, 2004.  

[3] J. Preece, Y. Rogers, H. Sharp, Interaction design: Beyond human-computer interaction, 4th Edition, 

John Wiley & Sons Ltd. ISBN 978-1-119-02075-2. 

[4] D. A. Norman, The Design of Everyday Things. Basic Books, 2002. ISBN: 9780465067107. 

[5] A. J. Dix, J. E. Finlay, G. D. Abowd, R. Beale, Human-Computer Interaction. 2nd Edition. Prentice Hall, 

1998. 

[6] D. R. Olsen, Developing User Interfaces (Interactive Technologies). Morgan Kaufmann, 1998. 
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 (CE441) افزارافزار و نرمتوأم سخت یطراح 3-2-24

  

 افزارنرمتوأم سخت افزار و  یطراح

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - معماری کامپیوتر 9

 اهداف درس:

صورت توأم افزار بهافزار و نرمهای متشکل از سختهای طراحی سيستمهدف از اين درس ايجاد درک صحيح و فراگيری روش

های طراحی اجزای های جديد طراحی در اين زمينه است. عالوه بر اين، دانشجويان مدلبر متدولوژیو همروند با تکيه 

 هایافزار را در سيستمافزارهای کاربردی با سختافزار در سطوح مختلف و همچنين ارتباط بين نرمافزار و نرمسخت

افزار تسخ هایها و محدوديتبا در نظر گرفتن مشخصه هايیگيرند. چگونگی طراحی چنين سيستمافزار فرامیافزار/نرمسخت

افزار و بهبود پارامترهای طراحی از ديگر اهداف اين درس است. محتوای اين درس ترکيبی از مباحث نظری و عملی و نرم

 است.

 سرفصل مطالب:

 افزارافزار و نرمهای سختمقدمه، انگیزه طراحی توأم، ویژگی 

 ها و کاربردها طراحی سطح سیستمی: روش 

  مانند( آشنایی با یک زبان سطح سیستمیSystemC) 

 های جریان داده و کنترلمدل 

 افزارنرم-افزاراِفراز سخت 

 سازی در سطح تراکنشمدل 

 سنجی سطح سیستمیسنتز سطح سیستمی و درستیهای روش 

 افزارنرم-افزارطراحی واسط سخت 

 افزارنرم-افزارسازی سیستم توأم سختفنون بهینه 

 افزارنرم-افزارسازی سیستم توأم سختآشنایی با حداقل یکی از بسترهای پیاده 

 آشنایی با سنتز رفتاری 

 مراجع:
[1] P. Schaumont, A Practical Introduction to Hardware/Software Codesign, Springer, 2013. 

[2] F. Vahid, T. Givargis, Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, John 

Wiley & Sons, 2002. 

[3] G. De Micheli, R. Ernst, W. Wolf, Readings in Hardware/Software Codesign, Morgan Kaufman, 2002. 
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 (CE451) کیوانفورماتیب بر ایمقدمه 3-2-25

  ای بر بیوانفورماتیکمقدمه
  واحد تعداد پیش نیاز نیاز هم

 9 هوش محاسباتیمبانی  ها،طراحی الگوریتم -

 اهداف درس:

های الگوريتمی و با استفاده از روش هاآنبندی و حل هدف اين درس آشنايی دانشجويان با اهم مسائل زيستی و فرمول

هوشمند است. با توجه به وسعت و تنوع مفاهيم زيستی، اين درس تاکيد دارد که مسائل انتخاب شده مجموعه متنوعی از 

اوليه های کند مهارتها، به دانشجويان کمک میها را پوشش دهد. همچنين اين درس از طريق تکاليف عملی و پروژهحوزه

های های مرتبط با بيوانفورماتيک را کسب نمايند. لذا انجام پروژهافزارنرمها و ز مشاغل عملی مانند کار با مجموعه دادهمورد نيا

 عملی در اين درس بسيار حائز اهميت است.

 سرفصل مطالب:

 مقدمه 

o تعريف بيوانفورماتيک 

o های اصلی بيوانفورماتيکحوزه 

o مرور مفاهيم پايه در زيست شناسی 

 های توالی تحلیلDNA ،RNA و پروتئینی 

o های توالی و اطالعات مربوطهدسترسی به داده 

o تطابق جفت توالی 
o BLAST 

o هاجستجوی پيشرفته داده پايگاه 

o تطابق چند توالی 

o فيلوژنی مولکولی و تکامل 

 های تحلیل ژنوم کامل توالیDNA ،RNA و پروتئینی 

o DNAکروموزوم يوکاريوتی : 

o بعدهای نسل تحليل داده 

o بيوانفورماتيکی مرتبط با های روشRNA 

o های ميکروآرايه و بيان ژن: تحليل دادهRNA-seq 

o تحليل پروتئين و پروتئوميکس 

o ساختار پروتئين 

o ژنوميک عملکردی 

 بر زیست شناسی سیستمی ایهمقدم 

 مراجع:
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[1] J. Pevsner. Bioinformatics and functional genomics. John Wiley & Sons, 2015. 

[2] A. Lesk. Introduction to bioinformatics. Oxford University Press, 2013. 

[3] M. Zvelebil, J. Baum. Understanding bioinformatics. Garland Science, 2007. 
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 (CE452) یکاو داده 3-2-26

  

 کاوی داده
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - مبانی هوش محاسباتی 9

 اهداف درس:

دهد. پس از بررسی معماری و مسائل ها را ارائه میها و کشف دانش از دادهدرس داده کاوی روشهايی برای کاوش انواع داده

 .پردازدرسيون، دسته بندی و خوشه بندی می، رگایهها، کاوش قوانين رابطآماده سازی دادههای داده کاوی، اين درس به روش

 عبارتند از:اهداف اصلی درس 

 داده کاویهای ها و تکنيکدرک الگوريتم -

 نويسیبرنامهی هازبانهای داده کاوی بوسيله ابزارهای موجود داده کاوی و توسعه برنامه -

 يادگيری تحليل و مصورسازی نتايج داده کاوی -

 سرفصل مطالب:

  (هاها و چالش)انگيزهمعرفی داده کاوی 

 هاانبار داده 

  های پرت، نرمال سازی، گسسته سازی و کاهش )پاک سازی، کشف داده هاپردازش و آماده سازی دادهپیش

 بعد(

 الگوريتم ایهکاوش قوانین رابط( هایApriori  وFP-growth) 

  و مفهوم مصالحه باياس و واريانس( ایه)رگرسيون خطی و گراديان نزولی، رگرسيون چند جملرگرسیون 

 الگوريت دسته بندی(نزديکترين های مk )همسايه، درخت تصميم و بيز ساده + معيارهای ارزيابی 

 مبتنی بر تقسيم فضا، سلسله مراتبی و مبتنی بر چگالی(های )الگوريتم خوشه بندی 

 پیشنهاد دهنده مبتنی بر های سیستمCollaborative filtering  وContent-based 

 خالصه سازی و نمایش نتایج 

 مراجع:
[1] J. Han, M. Kamber, J. Pei, Data Mining: Concepts and Techniques, 3rd Edition, 2012. 

[2] T. Mitchell, Machine Learning, McGraw-Hill, 1997 
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 (CE461) ایاش نترنتیا یمبان 3-2-27

  اینترنت اشیاءمبانی 

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

  های کامپیوتریریزپردازنده، شبکه 9

 اهداف درس:

رنت اينت ایهآشنايی دانشجويان با مفهوم اينترنت اشياء و کاربردهای آن، آشنايی با معماری چند اليهدف از ارايه اين درس، 

زدايی يک سيستم مبتنی بر اينترنت اشياء، سازی و اشکالهای مرتبط با آن، کسب مهارت در طراحی، پيادهاشياء و فناوری

از  افزايش مهارت دانشجويان شبکه و انتخاب شبکه مناسب است. يکی از اهداف مهم اين درس،های اشنايی با انواع پروتکل

 تبط با ايتنرت اشيا است.های عملی مرانجام پروژه طريق

 سرفصل مطالب:

  آن، آَشنایی با کاربردهای اینترنت اشیاء ایهیچندال یمعمارآشنایی با اینترنت اشیاء و 

o معرفی اينترنت اشيا و کاربردهای آن 

o معرفی اکوسيستم اينترنت اشيا 

o اينترنت اشيا و استانداردهای مرتبطهای معماری 

  استفاده در اینترنت اشیاآشنایی با سخت افزار مورد  

o  و کاربرد آن در اينترنت اشياء  نهفته یهاستميس 

o  نويسیبرنامهآشنايی با پلتفرم آردوينو و Cها، نحوه اتصال بورد آردوينو به سنسورها و محرک 

o  ت و پايتون، نحوه اتصال بورد رزپبری به اينترن نويسیبرنامهآشنايی با پلتفرم رزپبری، سيستم عامل رزبين و

 ادوات جانبی

o انجام آزمايش عملی 

 مرتبط با آنهای های مورد استفاده در اینترنت اشیا و فناوریشبکه 

o های اليه فيزيکی و دسترسی به رسانهفناوری 

o اليه شبکه، کاربرد و انتقالهای پروتکل 

o انجام آزمايش عملی 

 ی( اینترنت اشیا رافزانرم)های پلتفرم 

o متن باز و تجاری موجودهای معرفی پلتفرم 

o اتصال اشيا با پلتفرم 

o  اتصال اليه کاربرد با پلتفرم 

o تحليل دادههای آشنايی با روش 

o انجام آزمايش عملی 
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 امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیا 

 مراجع:
[1] O. Hersent, D. Boswarthick, O. Elloumi, The Internet of Things: Key Applications and Protocols, 2nd 

Edition, Wiley, 2013. 

[2] M. Margolis, Arduino Cookbook, 3rd Edition, O'Reilly, 2017. 

[3] S. Monk, Raspberry Pi Cookbook, 2nd Edition, O'Reilly, 2016. 

[4] L. D. Xu, W. He, S. Li, Internet of things in industries: A survey, IEEE Transactions on Industrial 

Informatics, pp. 2233-2243, 2014. 

[5] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, M. Ayyash, Internet of things: A survey on 

enabling technologies, protocols, and applications, IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 

17, no. 4, pp. 2347-2376, 2015. 

[6] M. A. Razzaque, M. Milojevic-Jevric, A. Palade, Middleware for internet of things: a survey." IEEE 

Internet of Things Journal 3.1, pp. 70-95, 2016. 

[7] A. H. Ngu, M. Gutierrez, V. Metsis, IoT middleware: A survey on issues and enabling technologies. 

IEEE Internet of Things Journal 4.1, pp 1-20, 2017. 

[8] J. Mineraud, O. Mazhelis, X. Su, S. Tarkoma, A gap analysis of Internet-of-Things platforms. Computer 

Communications 89, pp. 5-16, 2016. 

[9] P. P. Ray, A survey of IoT cloud platforms, Future Computing and Informatics Journal, vol. 1, pp. 35-

46, 2016. 
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 اختیاری هایدرسی هاسرفصل 3-3

 (CE371) گرافیک کامپیوتری 3-3-1

 
  

 گرافیک کامپیوتری
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - پیشرفته نویسیبرنامه 9

 اهداف درس:

سازی است. به عبارت بهتر عمده مطالب با تاکيد بر حوزه بازی ایرايانههدف از اين درس آشنايی با قواعد و مبانی گرافيک 

گردد. دانشجويان در اين درس با می ایرايانههای های تصويرسازی و گرافيک بالدرنگ برای نمايش در بازیاين درس تکنيک

های پيشرفته گرافيکی نيک( و نير تکShaderها )زنهای سايهگذاری و مواد، تکنيکخط لوله تصويرسازی، نورپردازی، بافت

 و غيره آشنا خواهند شد. Bloomو  HDR( و Post Processingپردازشی )های پسهمانند جلوه

 سرفصل مطالب:

  ایرایانهآشنایی کامل با مبانی ریاضی مورد نیاز برای گرافیک 

 آشنایی با خط لوله تصویرسازی 

 ( مبانی گرافیک دوبعدیSprite tiling) 

  ایجاد هندسهآشنایی با( هایGeometryابتدایی ) 

 Ray tracing 

 نورپردازی 

 سایه و محاسبات و انواع آن 

 باف و مواد 

 Rasterization 

 هازننویسی سایهبرنامه 

 Global Illumination 

 تکنیک(های پیشرفته تصویریHDR ،DOF ،Tome Mapping و جلوه)های پس پردازشی 

 Deferred rendeting 
 مراجع:

[1] T. Akenine-Moller, E. Haines, N. Hoffman, Real-Time Rendering, 3rd Edition (Jul 31,2008) 

[2] A. Sherrod, Game Graphics Programming, June 2008 
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 (CE372) تعامل انسان و کامپیوتر 3-3-2

  

 تعامل انسان و کامپیوتر
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - 9 افزارپیشرفته، مهندسی نرمنویسی برنامه 9

 اهداف درس:

شود و هدف از آن آموزش مبانی تعامل انسان با کامپيوتر، آشنايی با پيچيدگی اين درس برای دانشجويان کارشناسی ارائه می

ی اعمال اين مفاهيم در تحليل، طراحی به ابزار ديجيتالی، آشنايی با مفاهيم اصولی تعامل و نحوه هاآنو نحوه نگرش  هاانسان

و ارزيابی رابط کاربری، آشنايی با طراحی ابزار و لوازم جانبی کامپيوتری و ديجيتالی، آموزش کامل مراحل مختلف طراحی 

و آموزش مسائل مديريتی در مراحل مختلف طراحی است. ضمنا  هانانساافزاری ساده و قابل اعتماد، مبتنی بر ادراک ذاتی نرم

 خواهيم داشت. HCIافزار و مسائل پيرامون مفهوم و تاثيرات آن در تحول نرم HCIی نگاهی به آينده

 سرفصل مطالب:

  آشنایی با مفاهیم تعامل انسان با کامپیوتر(HCI) 

 سازی در مدلHCI 

 هاتعریف نیازمندی 

  مفاهیم چارچوبآشنایی با 

 طراحی چارچوب تعاملی 

 زبان طراحی 

 طراحی جزئیات 

 ارزیابی طراحی 

 های بهبود جزئیات طراحیراه 

 مراجع:
[1] B. Shneiderman, C. Plaisant, Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer 

Interaction. 4th edition, 2005. 



 

 کامپیوتر مهندسی کارشناسی مقطع درسی برنامه

 

 

 

 921از  18صفحه:  91/91/9911تاريخ:  AUT-CEIT-UG-PR-95-001V06کد سند:  بندی سند: عادینوع طبقه

 سند با ذکر منبع آزاد است. نياستفاده از مطالب ا اين سند متعلق به دانشکده مهندسی کامپيوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه صنعتی اميرکبير است.

 

 (CE373)کارگاه ساخت ربات  3-3-3

 کارگاه ساخت ربات
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - اصول علم ربات 9

 اهداف درس:

های يک محيط ساخت و ی عملی ساخت ربات دانشجويان عمال با ويژگیی يک پروژهدر اين درس با اجرای مرحله به مرحله

 شوند.میتوليد مهندسی و ماشين ابزار مورد نياز آشنا 

ريزی يک مدل ی ساخت و برنامهگردد، آشنايی دانشجويان با نحوههدف از انجام اين پروژه که در طول ترم تکميل می

باشد ولی در طول ترم دانشجويان باشد. اگرچه مدل ارائه شده يک مدل ساده شده ربات میمکاترونيکی به صورت عملی می

تر گذارند. برای تاکيد بيشتر بر روی يادگيری روش کار در مدت کوتاهازی را پشت سر میاندتمامی مراحل ساخت و مونتاژ و راه

 شود.کاری استفاده میکاری و سوهانها( برای ماشينعمدتا از فلز آلومينيم و بعضا قطعات پالستيکی )چرخ

ار انشجويان پس از يادگيری کباشد. در قسمت مکانيکی داجزای مدل ربات شامل قسمت مکانيکی و قسمت الکترونيکی می

سازند و در نهايت با ابزارهای صنعتی مختلف نظير دستگاه تراش و دستگاه فرز و ... اجزای مختلف ربات را در هر مرحله می

کنند. در قسمت الکترونيکی، دانشجويان پس از را بر روی هم سوار می هاآنهای الکترونيکی در يک جلسه به همراه قسمت

ار چاپی شود بر روی مدای که داده میکاری، قطعات الکترونيکی را بر اساس نقشها قطعات الکترونيکی و نحوه لحيمآشنايی ب

بايد با مراجعه به اين سايت و گرفتن شود که دانشجويان میکنند. نقشه برد مدار چاپی در سايت درس قرار داده میلحيم می

 د.نقشه برای سفارش و ساخت برد اقدام نماين

ن باشد که شامل اسمبل کردکاری برد و نشاندن قطعات بر روی آن نوبت به مونتاژ نهايی ربات میپس از انجام عمليات لحيم

ی شده در بخش مکانيکی و الکترونيک باشد. در اين مرحله تمامی اجزای ساختهبرد الکترونيکی و اجزای مختلف مکانيکی می

 گردد.ها و ساير اجزا به ربات متصل میگيرند. همچنين چرخيکديگر قرار میبا نظارت مربی آزمايشگاه در کنار 

ريزی گردد که شامل کار با برد آزمونگر و همچنين برنامهی آزمون برد آغاز میپس از اسمبل نمودن اجزای مختلف ربات، مرحله

بايد بررسی شوند. در اين مرحله جزای ربات میباشد. در اين مرحله کليه درايورها و او آزمون اجزا و قطعات مختلف ربات می

نويسی نويسی و ساختار برنامهای پيرامون الگوريتم برنامهريزی پردازنده مرکزی ربات، مقدمهافزارهای برنامهی کار با نرمنحوه

 بايد توسط مربی آزمايشگاه ارائه گردد.می

د، به رسنويسی ربات میپذيری اجزای مختلف ربات نوبت به برنامههای مختلف ربات و اطمينان از فرمانپس از آزمون قسمت

رهای است را بپيمايد. مسيای که با حسگرهای موجود بر روی ربات بتواند مسيرهای مختلفی که توسط مربيان ارائه شدهگونه

 ی تشخيص و پيمودن مسيرهایبايد توانايتواند دارای تنوع و نکات انحرافی باشد. در نهايت ربات طراحی شده میمختلف می

 باشد.متنوع را دارا باشد که نمره نهايی درس بر اساس ميزان توانايی هر ربات در پيمودن مسيرهای ارائه شده می

 سرفصل مطالب:

 های فنی مکانیکی و الکتریکیآشنایی با نحوه کار با نقشه 

 مکانیکیدهی و برش قطعات های شکلهای دستگاهها و قابلیتمحدودیت 

 مراحل مونتاژ و تست محصول 

 در یک برد مدار چاپی هاآنی سفارش قطعات الکترونیکی و مونتاژ تشخیص و نحوه 
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  درایورهای الکترونیکی موتورهای الکتریکیDC  وAC با میکروکنترلر هاآنی کنترل و نحوه 

 هاآنریزی ی برنامههای میکروکنترلرها و نحوهقابلیت 

 یابی مرحله به مرحلهاترونیکی ساده و عیبتست یک سیستم مک 

 مراجع:

 Cنويسی [ کتب مرجع زبان برنامه9]

 AVR[ آشنايی با ميکرو 2]

 [ جزوه آزمايشگاه در معرفی طرز کار ماشين ابزار9]
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 (CE374) های کامپیوتریطراحی بازی 3-3-4

 

 

 
  

 های کامپیوتریطراحی بازی
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - پیشرفته نویسیبرنامه 9

 اهداف درس:

 گيرداست. مطالبی که در اين درس مورد بررسی قرار می ایرايانههای هدف اين درس آشنايی با قواعد و اصول توسعه بازی

ی الزم ها، آشنايی با هريک از مولفهایرايانههای عبارتند از: آشنايی با فرايند و خط لوله ساخت بازی، آشنايی با موتور بازی

 ایرايانهگيری زيرساخت فنی بازی، آشنايی با اصول رياضی و فيزيک مورد نياز برای بازی برای شکل

 سرفصل مطالب:

 ایرایانههای بررسی ساختار بازی 

 ایرایانههای آشنایی با خط تولید بازی 

 سازیساختار موتورهای بازی 

 ایرایانههای اصول ریاضی مورد نیاز برای بازی 

  آشنایی باEngine Support Systemها 

 آشنایی با حلقه ( بازیGame Loop) 

 نویسی و منطق روند بازیبرنامه 

 جایگاه موتور تصویرسازی در معماری موتور 

 مولفه هوش مصنوعی و کارکرد آن 

 افزارهای مناسب برای ساخت بازیمیان 

 مراجع:
[1] J. Gregory, Game Engine Architecture, A K Peters LTD, 2009. 

[2] E. Lengyel, Game Engine series, 2007-2010 

[3] D. H. Eberly, 3D Game Engine Design, 2nd Edition, Morgan Kaufman Series, 2006 
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 (CE375) نظریه محاسبات 3-3-5

 نظریه محاسبات
 هم نیاز نیازپیش  تعداد واحد

 - هاو ماشین هازبانی نظریه 9

 اهداف درس:

پذيری، مسائل های محاسبهی محاسبات و مفاهيم اصلی مدلی اين درس آشنايی دانشجويان با مبانی نظريههدف از ارائه

 است. اين درس در وافعای يا درختی های متناهی رشتهی آتوماتا بر ورودیای بر نظريهشدنی، منطق رياضی و مقدمهحل

های صوری ی تحصيالت تکميلی به گرايش نظريه محاسبات و الگوريتم با روشی نظری الزم برای دانشجويانی که در دورهپايه

 نهد.ها و همچنين منطق رياضی الزم برای هوش مصنوعی را بنا میيابی سيستمافزار و درستیدر مهندسی نرم

 سرفصل مطالب:

 ای بر پیچیدگی محاسباتپذیری و مقدمهنظریه محاسبه 

o توابع پذيری تشخيصهازبانپذير، توابع و ی تصميمهازبانچرچ، توابع و -مدل تورينگی محاسبه، تز تورينگ ،

توقف، ماشين تورينگ جهانی، ماشين تورينگ چند نواری و ماشين تورينگ غيرقطعی و  مسألهناپذير، محاسبه

 هاآنقضايای معادل بودن 

o اهش توقف و روش ک مسألهشامل روش کاهش به  هازبانناپذيری ناپديری و تشخيص تصميمروش اثبات تصميم

 تابعی

o های محاسبهای بر ساير مدلمقدمه 

 نيومانمدل دسترسی تصادقی فون 

 نظريه بازگشتی کلينی 

 حساب المبدا چرچ 

 سيستم پست 

o ارجاعی-قضيه بازگشتی و خود 

o  ایاطالعات و پيچيدگی رشتهتعريف محاسباتی 

o های پيچپيدگی زمان و حافظه و مسائل دشوارای بر نظريه پيچيدگی و مروری بر کالسمقدمه 

 منطق ریاضی از منظر نظریه محاسبات 

o ها، نحو و معناشناسی آن، سيستم استنتاجی اصل موضوعی و قضايای صحت و تماميت آن، قضايای منطق گزاره

 هاهپذيری منطق گزارتصميم

o  ،اسکولم-هايمنحو و معناشناسی آن، قضايای فشردگی و لوونمنطق مرتبه اول 

o سيستم استنتاجی اصل موضوعی منطق مرتبه اول و قضيه صحت آن 

o قضيه گدل در تماميت سيستم استنتاجی منطق مرتبه اول 

o قضيه چرچ در تصميم ناپذيری منطق مرتبه اول 

o اتماميت گدلسيستم اصل موضوعی نظريه اعداد و قضيه ن 

 های نامتناهیی آتوماتا بر ورودیای بر نظریهمقدمه 
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o های متناهیاتوماتای بوخی و رابين بر رشته 

o قضايای مربوط به مکمل کردن و آزمون تهی بودن زبان آتوماتای بوخی، آتوماتای بوخی غيرقطعی، قضيه سفرا 

o تای آتوماپذيری منطق با نظريهای بر رابطه مسائل تصميممقدمه 

o ای بر آتوماتای بر ورودی درختیمقدمه 

 مراجع:
[1] M. Divis, R. Sigal, E. Weyuker, Computability, Complexity, and Languages. 2nd Edition, Academic 

Press, 1997. 

[2] M. Sipser, Introduction to the Theory of Computation. 2nd Edition, Thompson co., 2006. (Chapters 5 to 

9) 
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 (CE376) سازی کامپیوتریشبیه 3-3-6

  

 ی وتریکامپ سازیشبیه
 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - آمار و احتمال مهندسی ،عامل هایسیستم 9

 اهداف درس:

طح در س ستميس کيرفتار  یساز ادهيپ سازیشبيه دهد. یرا پوشش م یوتريکامپ سازیشبيه ميدرس اصول و مفاه نيا

عطاف ان تيو قابل نييپا نهيبا هز هاستميامر امکان مطالعه س ني. ای را در بر می گيردمجاز طيمح کيدر  ازيمورد ن اتييجز

ه شد سازیشبيه طيدهد که شامل آموزش در مح یرا پوشش م یعيمحدوده وس سازیشبيه یکاربردها ند.کمیباال را فراهم 

 انيجودرس دانش نيباشد. در ا یم ستميس کي دموثر در عملکر یپارامترها ميو تا تنظ یستميسهای طرح یابيگرفته تا ارز

 ادهيا پر سازیشبيهابزار  کي ،نويسیبرنامهزبان  کيسازها آشنا گشته و با استفاده از  هيو ساخت شب یساز ادهيبا اصول پ

ربوطه در م افزارنرمو زبان  سازیشبيهقرار گرفته و نحوه انجام  یاستاندارد مورد بررس سازیشبيهبسته  کينند. بعالوه کمی

 یاز جمله نحوه مدلساز سازیشبيهمورد استفاده در انجام  یآمارهای روش نيدرس همچن نيا .شوديداده م حيتوض طيآن مح

 عيقاو سازیشبيه واريانس وی کاهش هاروش .گردد یم حيتشر سازیشبيهمدل  یاعتبارسنج زيو ن هايخروج ليو تحل یورود

 ود.شمینيز بررسی نادر 

 سرفصل مطالب:

 سازیشبیه کیو مراحل دهگانه انجام  هیپا میمفاه 

 بروش  سازیشبیه یساز ادهیاصول پDES  

 افزارنرمدر  سازیشبیه یساز ادهیاز پ ییهانمونه 

 سازیشبیه یافزارنرم یهابر بسته یمرور 

 سازیشبیهابزار  کیو کاربرد  یبررس 

 سازیشبیهدر  یآمارهای مدل 

 سازیشبیه یورود یهاداده یآمار لیتحل 

 سازیشبیههای صحت مدل قیو تصد یاعتبار سنج  

 سازیشبیه یخروج یهاداده لیتحل 

 سازیشبیهبا استفاده از  یستمیسهای طرح یساز نهیو به یابیارز سه،یمقا  

  یوتریکامپ یهاو شبکه هاستمیس سازیشبیه 

 و وقایع نادر انسیکاهش وارهای روش 

 مراجع:
[1] J. Banks, J. S. Carson, B. L. Nelson, D. M. Nicol, Discrete-Event System Simulation, 5th Edition, Pearson 

Publishing, 2010. 
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 (CE377) مبانی پویانمایی کامپیوتری 3-3-7

 

 
  

 مبانی پویانمایی کامپیوتری

 هم نیاز پیش نیاز واحد تعداد

 گرافیک کامپیوتری - 9

 اهداف درس:

های است. پويانمايی جزئی الينفک از بازی ایرايانههای هدف اين درس آشنايی با قواعد و مبانی فنی پويانمايی در بازی

ها از اهداف اصلی اين درس آيد. آشنايی با مبانی علمی ساخت و ترکيب و پردازش و نمايش پويانمايیبه حساب می ایرايانه

های پويانمايی به صورت کامال سازی، ترکيب، ادغام و نمايش قطعهآيد. آشنايی کامل با مبانی رياضی اضافهبه حساب می

 ت که دانشجويان اين درس با آن آشنا خواهندشد.گرايانه برخی ديگر از مطالبی استعاملی و واقع

 سرفصل مطالب:

 ایرایانههای بررسی تاریخچه پویانمایی در بازی 

  پویانماییrigid body سلسله مراتبی 

 های اسکلتیمش 

 شناسی )پویانمایی مبتنی بر ورتکس(ریخت 

 ( علم اجسام متحرکKinematicsمستقیم و معکوس ) 

 (ترکیب پویانماییBlending) 

 الیه(بندی پویانماییLatering) 

 (جایابی استخوانBone Placement) 

 مخلوط( سازی پویانماییMixing) 

 حرکت طبیعی 

 ( خط لوله پویانماییPipeline) 

 مراجع:
[1] C. Grenberg, Character Animation with DirectX, Charles River Media, 2009. 

[2] J. Gregory, Game Engine Architecture, A K Peters LTD, 2009. 
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 (CE378) اطالعات فناوری هایپروژه مدیریت 3-3-8

  

 ی فناوری اطالعاتهامدیریت پروژه

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

9 - - 

 اهداف درس:

و استانداردهای مختلف در اين رابطه، به ويژه  هادانشجويان در اين درس ضمن آشنايی با اصول و مبانی مديريت پروژه

شنا آی فناوری اطالعات و خدمات الکترونيکی هابرای توسعه و ايجاد سامانه هاآنگيری کاربه با چگونگی  PMBOKاستاندارد 

اطالعات، اقدام به ی فناوری های توسعه سامانههابر اين اساس دانشجويان قادر خواهند بود تا ضمن مديريت پروژه شوند.می

طراحی و  های فناوری اطالعات پرداخته و نقش آنان را در ايجاد و ساخت اين سامانههاراهبری مهندسين و معماران سامانه

 مديريت نمايند.

 سرفصل مطالب:

 پروژه تیریبر مد ایهمقدم 

 اطالعات یفناور یهاساختار سامانه 

 الگوهای پروژه در فناوری اطالعات 

 پروژه تیریدر مد ندیفرآ یهاگروه 

 پروژه یکپارچگی تیریمد 

 محدوده پروژه تیریمد 

 زمان پروژه تیریمد 

 پروژه نهیهز تیریمد 

 پروژه تیفیک تیریمد 

 پروژه یمنابع انسان تیریمد 

 ارتباطات پروژه تیریمد 

 پروژه سکیر تیریمد 

 پروژه نیتدارک و تام تیریمد 

 نفعان پروژه یذ تیریمد 

 پروژه تیریمد یبرا یافزارنرم یابزارها (MicroSoft Project Management) 

 هاپروژه یکیالکترون تیریمد یهاسامانه 

 هاپروژه تیریدفتر/سازمان مد (PMO) 
 مراجع:

[1] K. Schwalbe, Information Technology Project Management. 7th Edition, Course Technology, 2014. 

[2] J. T. Marchewka, Information Technology Project Management, 4th Edition, Wiley, 2012. 
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 (CE379)تجارت الکترونیکی  3-3-9

 

 
  

 تجارت الکترونیکی

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - های کامپیوتریشبکه، اقتصاد مهندسی 9

 اهداف درس:

مباحث عمده  آموزد.در تجارت الکترونيک را به آنان می ITاين درس دانشجويان را با مفاهيم اصلی تجارت آشنا نموده، کاربرد 

 باشد.ای بر تجارت الکترونيکی، قواعد تجارت و بازاريابی در اينترنت میمورد مطالعه شامل مقدمه

 سرفصل مطالب:

 ای بر تجارت الکترونیکیمقدمه 

  کسب و کار مبتنی بر دانشظهور 

 ایارزش در اقتصاد شبکه 

 کارخانه و سازمان مجازی 

 توسعه محصول در اقتصاد دیجیتالی 

 بازاریابی در اقتصاد دیجیتالی 

 های داد و ستدمدیریت محصول و سرویس 

 ریزی استراتژیک و فرایند داد و ستدطرح 

 امنیت و تجارت الکترونیکی 

 زیرساخت تجارت الکترونیکی 

 افزارهای تجارت الکترونیکیمنر 

 وجوهای جستاستراتژی 

 افزاری در تجارتهای نرمکاربرد عامل 

 مراجع:
[1] G. W. Treese, and L.C. Stewart, Designing System for Internet Commerce. 1st Edition, Addison Westey, 

1998. 

[2] D. Coyle, The Weightless World: Strategies for Managing the Digital Economy. The MIT Press, 1998 

[3] A. Chaudhury, J.P. Kuilboer, E-Business & E-Commerce Infrastructure: Technologies Supporting the 

E-Business Initiative. McGraw-Hill, 2011. 
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 (CE380)نوپا  کار و کسب توسعه 3-3-12

 نوپا کار و کسب توسعه

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - 9افزار مهندسی نرم 9

 اهداف درس:

 .تاس نوپا کارهای و کسب خصوصا  کار، و کسب توسعه حوزه در نوين مفاهيم و ابزارها ،هاروشارائه اين درس معرفی  از هدف

 کار و کسب اندازی راه موضوع خارجی، و داخلی هاینمونه و کاربردی مفاهيم ارائه با که است اين بر تالش درس اين در

 در شده مدون تجربيات بهترين و هاروش از برخی آموزش با حال عين در و شود برجسته و مطرح دانشجويان برای شخصی

 آموزشی های سرفصل بر عالوه دوره اين طول در .يابد افزايش کارها و کسب اين موفقيت نسبت فناوری رشد اصلی مراکز

 ضمنو  شده حاضر دانشجويان جمع در مدعو سخنران عنوان به موفق مديران و کارآفرينان از يکی جلسات از برخى در دوره،

يان  دانشجو دوره طول در همچنن داد. خواهد پاسخ دانشجويان هایپرسش به آن، با مرتبط مطالب يا سرفصل از بخشی رائها

 و کاری نوپا خواهند کرد. به طور عملی و گروهی اقدام به توسعه يک طرح تجاری برای کسب

 سرفصل مطالب:

  مقدمه 

 نوپا یکسب و کارها 

 خطر یابیارز 

 منابع یابیارز 

 بازار لیتحل 

 یمال لیتحل 

 یشنهادیپ ارزش 

 یو گروه یمیکار ت یهامهارت 

 کسب و کار  یالمللنیو ب یداخل نیقوان 

 افزارتوسعه نرم یهاو روش هامهارت 

 ایو دن رانیموفق در ا نانیکارآفر یمعرف 

 نوپا یکسب و کارها یاندازبزرگ در راه یهاو شکست هاتیموفق یمعرف 

 نوپا یکسب و کارها جادیموفق در ا یهاتیشخص یهایسخنران 

 مراجع:
[1] A. Osterwalder, Y. Pigneur, Business Model Generation, John Wiley, 2010. 

[2] E. Ries, The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically 

Successful Businesses, Crown Business, 2011. 

[3] S. Blank, S. G. Blank, B. Dorf, The Startup Owner's Manual: The Step-by-step Guide for Building a 

Great Company, K&S Ranch, 2012. 

[4] A. Maurya, Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works, O'Reilly,2012. 
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 (CE381)های اتوماسیون صنعتی سیستم 3-3-11

 های اتوماسیون صنعتیسیستم

 هم نیاز پیش نیاز تعداد واحد

 - ریزپردازنده و زبان اسمبلی 9

 اهداف درس:

، هاآنهای های صنعتی، اجزا و قابليتکنندههدف اين درس آشنايی دانشجويان با مفاهيم کنترل فرآيندها، انواع کنترل

های های کنترل صنعتی، سنسورها و عملگرها، واسط انسان و تجهيزات کنترل صنعتی، ارتباطات و شبکهريزی سيستمبرنامه

 باشد.یهای صنعتی ممورد استفاده در انتقال داده

 سرفصل مطالب:

  پايه )اهميت، تاريخچه و کاربردها(مقدمات و مفاهیم 

  ای و پيوسته()گسسته، دستهکنترل فرآیند و انواع آن 

 کننده کنترلPID 

 کننده فابل برنامهکنترل( ریزیPLCبرای اتوماسیون و کنترل فرآیند ) 

 ( کنترل دیجیتال مستقیمDDC) 

 کنترل نظارتی و اکتساب داده (SCADA) 

 های کنترل توزیعسیستم( شدهDCS) 

 واسط انسان و ماشین در سیستم( های اتوماسیون صنعتیHMI) 

 ریزی اتوماسیون صنعتی های برنامهروش(Ladder diagram ،Statement List ،Control System Flowchart) 

 گيری، اندازه)اصطالحات اندازه سنسورها( گيری فشار، سطح دما، جريانFlow ،مجاورتی و سنسورهای مربوطه ،)

 آشنايی با سنسورهای خازنی، سلفی، مقاومتی، مغناطيسی، نوری(

 رله و عملگرها 

 های صنعتی(های انتقال داده در سيستمها و پروتکل)روشهای صنعتی ارتباطات و شبکه 

 مراجع:
[1] J. Stenerson, Industrial Automation and Process Control, Prentice Hall, 2002. 

[2] T. L. M. Bartelt, Industrial Automated System: Instrumentation and Motion Control, Delmar, Cengage 

Learing, 2010.  

[3] M. Madhuchhanda, G. S. Sen, Programmable Logic Controllers and Industrial Automatoin, 2005. 

[4] R. Shell, Handbook Of Industrial Automation, Taylor & Francis, 2000. 

[5] J. A. Rehg, G. J. Sartori, Programmable Logic Controllers, Prentice Hall Higher Education, 2009. 

[6] G. Michel, Programmable logic controllers: architecture and application, Wiley, 1990. 

[7] M. P. Lukas, Distributed control systems: their evaluation and design, Van Nostrand Reinhold Co., 

1986. 
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[8] C. Gerber, Implementation and Verification of Distributed Control System, 2011 

[9] S. A. Boyer, Scada: Supervisory Control and Data Acquisition, International Society of Automation, 

2010. 

[10] M. S. Nardone, Direct Digital Control Systems: Application Commissioning, Springer, 1999. 
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 پیوست الف

 هادرسبرنامه پیشنهادی جهت اخذ 
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 هادرس اخذ پیشنهادی ترتیب کلی نمودار: 1-الف
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 افزاربسته تخصصی طراحی و توسعه نرم هادرس: نمودار ترتیب پیشنهادی اخذ 2-الف
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 های کامپیوتریبسته تخصصی سیستم هادرس: نمودار ترتیب پیشنهادی اخذ 3-الف
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 بسته تخصصی هوش مصنوعی هادرس: نمودار ترتیب پیشنهادی اخذ 4-الف
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 های کامپیوتریبسته تخصصی شبکه هادرس: نمودار ترتیب پیشنهادی اخذ 5-الف
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 پیشنهادینیمسالی : برنامه 6-الف

 واحد( 16نیمسال اول )

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد عملی واحد نظری نام درس ردیف

 -  9 نويسیمبانی کامپيوتر و برنامه 9
کارگاه کامپيوتر و 

 نويسیبرنامه
 اصلی

 - 9  نويسیکارگاه کامپيوتر و برنامه 2
مبانی کامپيوتر و 

 نويسیبرنامه
 اصلی

 پايه - - 9  کارگاه عمومی/کارگاه برق 9

 پايه - -  9 9رياضی عمومی  1

 پايه - -  9 9فيزيک  1

 عمومی - -  9 9زبان انگليسی  1

 عمومی - -  9 فارسی 2

 عمومی - - 9  9تربيت بدنی  8

  3 13 جمع

 

 واحد( 18) دومنیمسال 

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد عملی واحد نظری نام درس ردیف

  9 رياضيات گسسته 9

 ،9 عمومی رياضی

 و کامپيوتر مبانی

 نويسیبرنامه

 اصلی -

  9 نويسی پيشرفتهبرنامه 2
مبانی کامپيوتر و 

 نويسیبرنامه

نويسی کارگاه برنامه

 پيشرفته
 اصلی

 اصلی نويسی پيشرفتهبرنامه - 9  نويسی پيشرفتهکارگاه برنامه 9

 پايه - 9 عمومی رياضی  9 2رياضی عمومی  1

 پايه - 9 عمومی رياضی  9 2فيزيک  1

 عمومی - 9تربيت بدنی  9  2تربيت بدنی  1

 عمومی - -  2 9درس معارف  2

 عمومی - 9زبان انگليسی   2 2زبان انگليسی  8

  2 16 جمع
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 واحد( 17) سومنیمسال 

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد عملی واحد نظری نام درس ردیف

 -  9 مدارهای منطقی 9

 گسسته، رياضيات

 مدارهای شگاهيآزما

 منطقی

 اصلی

 اصلی مدارهای منطقی - 9  مدارهای منطقی مايشگاهآز 2

 2فيزيک   9 الکتريکی و الکترونيکیمدارهای  9

 معادالت ديفرانسيل،

مدارهای  شگاهيآزما

 الکتريکی و الکترونيکی

 اصلی

1 
مدارهای الکتريکی و  مايشگاهآز

 الکترونيکی
 9 - 

مدارهای الکتريکی و 

 الکترونيکی
 اصلی

  9 هاها و الگوريتمساختمان داده 1
 ،رياضيات گسسته

 نويسی پيشرفتهبرنامه
 اصلی -

 پايه - 9رياضی عمومی   9 معادالت ديفرانسيل 1

 پايه - 2فيزيک  9  2فيزيک  مايشگاهآز 2

 اصلی - 2زبان انگليسی   2 زبان تخصصی 8

  3 14 جمع

 

 واحد( 18) چهارمنیمسال 

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد عملی واحد نظری نام درس ردیف

 منطقیمدارهای    9 معماری کامپيوتر 9
آزمايشگاه معماری 

 کامپيوتر
 اصلی

 اصلی معماری کامپيوتر -  9   معماری کامپيوتر شگاهيآزما 2

 پايه -  2رياضی عمومی    9 آمار و احتمال مهندسی 9

   9 هاها و ماشينزباننظريه  1
و  هاداده ساختمان

 هاالگوريتم
 اصلی - 

 تخصصی -  -    9 های تخصصیدرس از بسته 1

 اصلی -  2 یعموم یاضير   9 جبر خطی کاربردی 1

 عمومی -  -    2 درس معارف 2

8       

  1 17 جمع
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 واحد( 19) پنجمنیمسال 

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد عملی واحد نظری نام درس ردیف

 وتريکامپ یمعمار  9 و زبان اسمبلیريزپردازنده  9
 وريزپردازنده  شگاهيآزما

 اسمبلی زبان
 اصلی

 - 9  و زبان اسمبلیريزپردازنده  شگاهيآزما 2
و زبان ريزپردازنده 

 اسمبلی
 اصلی

 عمومی - -  2 درس معارف 9

 وتريکامپ یمعمار  9 های عاملسيستم 1
های سيستم شگاهيآزما

 عامل
 اصلی

 اصلی های عاملسيستم - 9  های عاملسيستم شگاهيآزما 1

 اصلی - نويسی پيشرفتهبرنامه  9 9افزار مهندسی نرم 1

 تخصصی - -  9 های تخصصیدرس از بسته 2

 تخصصی - -  9 های تخصصیدرس از بسته 8

  2 17 جمع

 

 واحد( 17) ششمنیمسال 

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد عملی واحد نظری نام درس ردیف

 های کامپيوتریشبکه 9

9  

 ی،آمار و احتمال مهندس

 وتريکامپ یمعمار

 ،های عاملسيستم

های شبکه شگاهيآزما

 اصلی کامپيوتری

 اصلی های کامپيوتریشبکه - 9  های کامپيوتریشبکه شگاهيآزما 2

 تخصصی - -  9 های تخصصیدرس از بسته 9

 اختياری - -  9 درس اختياری 1

 اختياری - -  9 درس اختياری 1

 عمومی - -  2 درس معارف 1

 پژوهش و ارائهروش  2
2  

زبان تخصصی، نيمسال 

 و باالتر 1

 

 اصلی

8       

  1 16 جمع
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 واحد( 1) تابستان بعداز نیمسال ششم

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد عملی واحد نظری نام درس ردیف

 اصلی - روش پژوهش و ارائه 9  کارآموزی 9

  1  جمع

 

 واحد( 22) هفتمنیمسال 

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد عملی واحد نظری درسنام  ردیف

 تخصصی - -  9 های تخصصیدرس از بسته 9

 تخصصی - -  9 های تخصصیدرس از بسته 2

 تخصصی - -  9 های تخصصیدرس از بسته 9

 اختياری - -  9 درس اختياری 1

 اختياری - -  9 درس اختياری 1

 عمومی - -  2 درس معارف 1

 اصلی - روش پژوهش و ارائه  9 پروژه 2

8       

   22 جمع

 

 واحد( 22) هفتمنیمسال 

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد عملی واحد نظری نام درس ردیف

 تخصصی - -  9 های تخصصیدرس از بسته 9

 تخصصی - -  9 های تخصصیدرس از بسته 2

 اختياری - -  9 درس اختياری 9

 اختياری - -  9 درس اختياری 1

 عمومی - -  2 درس معارف 1

1       

2     
 

 

8       

   14 جمع
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 پیوست ب

 سودرفرم تطبیق 
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 921از  922صفحه:  91/91/9911تاريخ:  AUT-CEIT-UG-PR-95-001V06کد سند:  بندی سند: عادینوع طبقه

 سند با ذکر منبع آزاد است. نياستفاده از مطالب ا اين سند متعلق به دانشکده مهندسی کامپيوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه صنعتی اميرکبير است.

 

 کارشناسی مهندسی کامپیوترهای فرم تطبیق درس

 تاريخ: نام و نام خانوادگی:

 امضاء: شماره دانشجويی:
 

 نمره نیمسال اخذ عنوان درس اخذ شده عنوان درس ردیف

 عمومی

       مبانی نظری اسالم 9

       مبانی نظری اسالم 2

       اخالق در اسالم 9

       انقالب اسالمی 1

       تاريخ و تمدن اسالمی 1

       آشنايی با منابع اسالمی 1

       زبان فارسی 2

       9زبان انگليسی  8

       2زبان انگليسی  1

       9تربيت بدنی  99

       2تربيت بدنی  99

 پایه

       9رياضی عمومی  92

       2رياضی عمومی  99

       9فيزيک  91

       2فيزيک  91

       معادالت ديفرانسيل 91

       آمار و احتمال مهندسی 92

       2آزمايشگاه فيزيک  98

       کارگاه عمومی يا کارگاه برق 91

 اصلی

       نويسیکامپيوتر و برنامهمبانی  29

       ینويسکارگاه مبانی کامپيوتر و برنامه 29

       رياضيات گسسته 22

       نويسی پيشرفتهبرنامه 29

       نويسی پيشرفتهکارگاه برنامه 21

       مدارهای منطقی 21
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 921از  929صفحه:  91/91/9911تاريخ:  AUT-CEIT-UG-PR-95-001V06کد سند:  بندی سند: عادینوع طبقه
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 نمره نیمسال اخذ عنوان درس اخذ شده عنوان درس ردیف

     

       آزمايشگاه مدارهای منطقی 21

       هاالگوريتم ها وساختمان داده 22

       مدارهای الکتريکی و الکترونيکی 28

21 

آزمايشگاه مدارهای الکتريکی و 

       الکترونيکی

       زبان تخصصی 99

       معماری کامپيوتر 99

       آزمايشگاه معماری کامپيوتر 92

       هاو ماشين هازباننظريه  99

       جبر خطی کاربردی 91

       ريزپردازنده و زبان اسمبلی 91

       آزمايشگاه ريزپردازنده و زبان اسمبلی 91

       های عاملسيستم 92

       های عاملآزمايشگاه سيستم 98

       های کامپيوتریشبکه 91

       های کامپيوتریآزمايشگاه شبکه 19

       9افزار مهندسی نرم 19

       ارائهروش پژوهش و  12

       کارآموزی 19

       پروژه پايانی 11

 بسته تخصصی اول

  عنوان:

       9درس تخصصی  11

       2درس تخصصی  11

       9درس تخصصی  12

       1درس تخصصی  18

       1درس تخصصی  11

       1درس تخصصی  19

 بسته تخصصی دوم

  عنوان:
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 نمره نیمسال اخذ عنوان درس اخذ شده عنوان درس ردیف

       2درس تخصصی  19

       8درس تخصصی  12

       1درس تخصصی  19

       99درس تخصصی  11

 اختیاری

       9درس اختياری  11

       2درس اختياری  11

       9درس اختياری  12

       1درس اختياری  18

       1درس اختياری  11

 

 معاون آموزشی دانشکده استاد مشاور
 نام و نام خانوادگی:

 امضاء:
 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء:

 

 

 


