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 مقدمه -1-1
های مختلف یعی است که توسعه فناوریطب باشد.یمافزار سازی نرمی اساسی کامپیوتر، قابلیت طراحی و پیادهمحورهایکی از 

 هایزبانی از نویسبرنامه هایزبانتوسعه  کنند.نویسی میبرنامه ،ای مختلفهنویسانی است که در حوزهدر کامپیوتر مدیون برنامه

ی فعالیت مند شوند و در این وادنویسی عالقهنسل چهارم باعث گشته متخصصان زیادی به برنامه هایزبانسطح پایین گرفته تا 

 هایافزاررمنهوشمند، های افزارنرمهای سیستمی، افزارکاربردی، نرمهای افزارنرمتولید  توانمینویسی برنامه از کاربردهای نمایند.

 حوزه وب و غیره را نام برد.

اطع رشته دانشگاهی در مقکه یک موجب گردیدهنویسی و توانایی کسب مهارت در این حوزه برنامه هایزبانتنوع و گستردگی 

 ای مطرح گردد.مختلف آموزش عالی در چارچوب نظام فنی و حرفه

 

 تعریف -1-2
است که  یهاییستگیکه شامل شا بوده یاآموزش عالی فنی و حرفه یهایکی از رشته افزارکامپیوتر نرم ایحرفهمهندسی  رشته

 باشد.یم یرپذ، امکانکه در این برنامه لحاظ شدهنظری و عملی  سدروآموزش طریق از  هاآندست یافتن به 

 

 هدف -1-3
)تحلیل، طراحی،  افزارنرمدروس علمی و مهارتی مهندسی  که باشدمی ارآمدو کهدف این دوره تربیت نیروی انسانی ماهر 

ی هارنامهبهای تخصصی در این رشته، توانایی طراحی و توسعه انواع با کسب مهارت و را فراگرفتهافزار( سازی نرمتوسعه و پیاده

 د.نکنرا پیدا  و موبایل، سیستمی های مختلف کاربردیایستا و پویا در حوزه

 

 اهمیت و ضرورت -1-4
یسی باعث ایجاد نوبرنامه هایزبانی به اقشار جامعه و همچنین توسعه رسانخدمتدر  هاافزارنرمافزایش روزافزون کاربرد 

ص باألخ ،افزارتولید و توسعه نرمهای مختلف کاری و مشاغل گوناگون گردیده است. با توجه به نقش اساسی و مهم ینهزم

یکی  سیینوبرنامهها، مبحث در اقتصاد کشور و با افزایش کاربرد آن در تمام سازمان تحت وب و سیستمی کاربردی، هایحوزه

مهارت توسعه درزمینه یجه تربیت نیروی متخصص درنت شود؛مات فناوری اطالعات محسوب میاز محورهای مهم در ارائه خد

 .رسدیر به نظر میناپذاجتنابامری  افزارنرم
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 النیالتحصفارغ یینقش و توانا -1-5

 مرتبط دروس توانایی

 ی کاربردیهابرنامه سازیپیادهطراحی و 

مهندسی  آزمایشگاه افزار،افزار، توسعه نرممهندسی نرم

مباحث ویژه،  طراحی الگوریتم، پایگاه داده، افزار،نرم

 افزارآزمون نرم ،طراحی واسط کاربری آزمایشگاه

 نویسی سیستمیبرنامهطراحی الگوریتم،  سیستمی افزارهاینرم سازیپیادهطراحی و 

 طراحی واسط کاربری آزمایشگاه سازی واسط کاربریطراحی و پیاده

 یاشبکهانجام برخی امور 
، سازی، شبیهاندازی شبکهمهندسی اینترنت، نصب و راه

 عاملسیستمکارگاه 

 اطالعات مدیریت هایسیستم، پایگاه داده اطالعاتیی هابانک سازیطراحی و پیاده

 سازی صفحات تحت وب ایستا و پویایادهپطراحی و 
، آزمون افزارطراحی صفحات وب پیشرفته، توسعه نرم

 افزارنرم

 میکروکنترلرها سازی پروژه هوشمند سازی باپیاده
، معماری کامپیوتر، طراحی کامپیوتری اینترنت اشیاء

 دیجیتال هایسیستم

 هوشمند هایبرنامهکاربردی  سازیپیاده
ت کاوی، اینترنهوش مصنوعی، پردازش تصویر کاربردی، داده

 رباتیک، اشیاء

 افزارتحلیل و طراحی نرم
 نویسیییافزار، پایگاه داده، مباحث ویژه، برنامهمهندسییی نرم

 گرا، مهندسی اینترنتشی

 عاملسیستمکارگاه  عاملسیستم مدیر

 افزارسازی، توسعه نرمبازی سازی بازی کامپیوتریطراحی و پیاده

 امنیت اطالعات افزارایجاد امنیت در نرم

 رایانش ابری پردازش ابریدرزمینه انجام برخی امور 

 افزارنرمآزمون  افزارطراحی و اجرای آزمون نرم

 

 مشاغل قابل احراز -1-6

 مرتبط دروس شغل

 ی کاربردیهابرنامه دهندهتوسعه

مهندسی  آزمایشگاهافزار، ، توسعه نرمافزارنرممهندسی 

 افزار، پایگاه داده، طراحی الگوریتم، مباحث ویژه،نرم

 افزار، آزمون نرمطراحی واسط کاربری آزمایشگاه

 نویسی سیستمیطراحی الگوریتم، برنامه های سیستمیبرنامه دهندهتوسعه

 طراحی واسط کاربری آزمایشگاه طراح واسط کاربری

 یس برخی میکروکنترلرهانوبرنامه
اینترنت اشیاء، معماری کامپیوتر، طراحی کامپیوتری 

 دیجیتال هایسیستم

 ی کامپیوتریهاشبکهدر امور  پشتیبان
، سازیاندازی شبکه، شبیهمهندسی اینترنت، نصب و راه

 عاملسیستمکارگاه 
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 ایستا و پویا صورتبههای تحت وب برنامه دهندهتوسعه
، آزمون افزارنرمطراحی صفحات وب پیشرفته، توسعه 

 افزارنرم

 اینترنت اشیا در حوزه اینترنت اشیاو متخصص  دهندهتوسعه

 افزارگر و طراح نرمتحلیل
افزار، پایگاه داده، مباحث ویژه، مهندسی مهندسی نرم

 اینترنت

 اطالعات مدیریت هایسیستمپایگاه داده،  اطالعاتیهای مدیر بانک

 اطالعات مدیریت هایسیستمپایگاه داده،  اطالعاتی هایسیستمپشتیبان 

 هوش مصنوعی دهندهتوسعه
کاوی، هوش مصنوعی، پردازش تصویر کاربردی، داده

 رباتیکاینترنت اشیاء، 

 افزارنرمسازی، توسعه بازی های کامپیوتریبازی دهندهتوسعه

 افزارآزمون نرم افزارنرمآزمونگر 

 افزارنرمامنیت اطالعات، آزمون  افزارمشاور امنیت نرم

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره یک نیمسال تحصیلی و  2 است و هرسال تحصیلی مرکب ازسال  2 ناپیوسته کارشناسی حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره

هفته آموزش و یک هفته  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  16تابستانی و هر نیمسال شامل 

ساعت  16و هر واحد درس نظری معادل  استدروس نظری و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی  امتحانات پایان دوره است.

هر واحد درس  ،در نیمسال ساعت 48 و حداکثر ساعت 32معادل  حداقل در نیمسال، هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی

ساعت در  121معادل  یا کارورزی کارآموزیدر نیمسال و هر واحد  ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل کارگاهی

 باشد.نیمسال می

 

 رش دانشجویط پذیضوابط و شرا -1-8
 کاردانی مرتبط آموختگاندانش -الف

 ورودی در آزمون یقبول -ب

 ی و سالمت جسمانیعموم طیشرا را بودندا -ج

 

 ساعت( واحد و )برحسب یو عمل یسهم درصد دروس نظر -1-9

 نوع درس
تعداد 

 واحد

 درصد

 واحد( برحسب)
 ساعت درصد مجاز

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 44 721 55تا  25 66 45 نظری

 75تا  55 56 912 65تا  45 34 23 عملی

 111 111 1632 111 111 68 جمع
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 نوع درس )برحسب تعداد واحد( -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 6 6 1 بدون احتساب() یجبران

 9 9 9 عمومی

 1 4 1 عمومی مهارت

 6 11 5 پایه

 47 51 44 تخصصی

 6 8 6 اختیاری

 68 72 68 جمع
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 افزارنرم کامپیوتر ایحرفهمهندسی رشته ناپیوسته  کارشناسیجدول دروس جبرانی دوره  -2-1

 نام درس فیرد
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع یعمل ینظر

   64 32 32 3 موبایل نویسیبرنامه 1

   64 32 32 3 پیشرفته سازیبرنامه 2

   128 64 64 6 جمع

 ر گروهبا نظر مدیانی غیر مرتبط کاردشدگان یرفتهپذفوق به  نامه آموزشی و سایر مقررات مربوطه، دروس* با رعایت آیین

 .ارائه شود

 .ارائه شودنیمسال اول و دوم  حداکثر، بایست یدروس جبران* 

 
 

 افزارنرم کامپیوتر ایحرفهمهندسی رشته  ناپیوسته کارشناسیعمومی دوره جدول دروس  -2-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع یعمل ینظر

1 
 یدرس از گروه درس کی

 «اسالم ینظر یمبان»
2 32 1 32   

2 
 یدرس گروه از درس کی

 «یاسالم انقالب»
2 32 1 32   

3 
 یدرس گروه از درس کی

 «یاسالم تمدن خیتار»
2 32 1 32   

4 
 یدرس گروه از درس کی

 «یاسالم منابع با ییآشنا»
2 32 1 32   

   32 32 1 1 1 ورزش 5

   161 32 128 9 جمع

 
 

 افزارنرم کامپیوتر ایحرفهمهندسی رشته  ناپیوسته کارشناسیدروس پایه دوره  جدول -2-3

 نام درس فیرد
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع یعمل ینظر

   48 1 48 3 آمار و احتماالت 1

   48 1 48 3 معادالت دیفرانسیل 2

   96 1 96 6 جمع
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 زارافنرم کامپیوتر ایحرفهمهندسی  رشته ناپیوسته کارشناسیدوره  تخصصیجدول دروس  -2-4

 نام درس فیرد
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع یعمل ینظر

   32 32 1 1 نویسیبرنامه هایزبانآزمایشگاه  1

   48 48 1 1 آزمایشگاه طراحی واسط کاربری 2

   32 1 32 2 ریاضی گسسته 3

  افزارمهندسی نرم 64 32 32 3 افزارتوسعه نرم 4

  طراحی الگوریتم 48 1 48 3 هوش مصنوعی 5

 هوش مصنوعی  48 48 1 1 آزمایشگاه هوش مصنوعی 6

   32 1 32 2 افزارمهندسی نرم 7

 افزارمهندسی نرم  48 48 1 1 افزارآزمایشگاه مهندسی نرم 8

   48 48 1 1 2 داده گاهیپا شگاهیآزما 9

 ریاضی گسسته 64 32 32 3 نویسی سیستمیبرنامه 11
کارگاه 

 عاملسیستم

   64 32 32 3 طراحی الگوریتم 11

   64 32 32 3 اندازی شبکهنصب و راه 12

   64 32 32 3 سازیبازی 13

   64 32 32 3 مهندسی اینترنت 14

   48 48 1 1 عاملکارگاه سیستم 15

   32 1 32 2 زبان تخصصی 16

  مهندسی اینترنت 32 1 32 2 امنیت اطالعات 17

18 
آزمایشگاه گرافیک و 

 سازیمتحرک
1 1 48 48   

   64 32 32 3 مباحث ویژه 19

   64 32 32 3 اینترنت اشیاء 21

 241 241 1 2 کارآموزی 21
پس از گذراندن 

 واحد درسی 51
 

 - - - 3 پروژه 22
پس از گذراندن 

 واحد درسی 51
 

   1248 816 432 47 جمع
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 ارافزنرم کامپیوتر ایحرفهمهندسی  رشتهناپیوسته  کارشناسیدروس اختیاری دوره جدول  -2-5

 نام درس فیرد
 تعداد

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع یعمل ینظر

   64 32 32 3 پردازش تصویر کاربردی 1

  هوش مصنوعی 64 32 32 3 رباتیک 2

  آمار و احتماالت 64 32 32 3 سازیشبیه 3

   64 32 32 3 رایانش ابری 4

  آمار و احتماالت 64 32 32 3 کاویداده 5

   64 32 32 3 اطالعات مدیریت هایسیستم 6

 48 1 48 3 طراحی کامپایلر 7
نویسی برنامه

 یستمیس
 

   48 1 48 3 هاو ماشین هازباننظریه  8

9 
 هایسیستمطراحی کامپیوتری 

 دیجیتال
3 32 32 64   

   64 32 32 3 معماری کامپیوتر 11

  افزارمهندسی نرم 64 32 32 3 افزارآزمون نرم 11

   - - - 6 جمع

 .باشدمی فوق الزامی از دروس ،درس 2 گذراندن * 
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 افزارنرم کامپیوتر ایحرفهکارشناسی ناپیوسته مهندسی رشته  دوره پیشنهادی دروس یترم بندجدول  -2-6

 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

  32 1 32 2 ریاضی گسسته 1

  32 1 32 2 زبان تخصصی 2

  48 1 48 3 آمار و احتماالت 3

  32 32 1 1 1 ورزش 4

5 
 یدرس گروه از درس کی

 «اسالم ینظر یمبان»
2 32 1 32  

  32 32 1 1 نویسیبرنامه هایزبانآزمایشگاه  6

  48 48 1 1 2 آزمایشگاه پایگاه داده 7

  64 32 32 3 اندازی شبکهنصب و راه 8

  - - - 15 جمع

 

 

 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

  48 48 1 1 آزمایشگاه طراحی واسط کاربری 1

  64 32 32 3 طراحی الگوریتم 2

  48 1 48 3 معادالت دیفرانسیل 3

4 
 یدرس گروه از درس کی

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 1 32  

 ریاضی گسسته 64 32 32 3 نویسی سیستمیبرنامه 5

  48 48 1 1 عاملکارگاه سیستم 6

  64 32 32 3 مهندسی اینترنت 7

  48 48 1 1 سازیآزمایشگاه گرافیک و متحرک 8

  64 32 32 3 سازیبازی 9

  - - - 21 جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

  64 32 32 3 اینترنت اشیاء 1

 طراحی الگوریتم 48 1 48 3 هوش مصنوعی 2

  48 48 1 1 آزمایشگاه هوش مصنوعی 3

  64 32 32 3 مباحث ویژه 4

  32 1 32 2 افزارمهندسی نرم 5

  48 48 1 1 افزارآزمایشگاه مهندسی نرم 6

  32 1 32 2 «منابع اسالمی»ی درس گروه از درس کی 7

  64 32 32 3 درس اختیاری 8

  - - - 18 جمع

 

 

 چهارمنیمسال  -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

 افزارمهندسی نرم 64 32 32 3 افزارتوسعه نرم 1

  32 1 32 2 «انقالب اسالمی» یدرس گروه از درس کی 2

  64 32 32 3 اختیاری درس 3

 مهندسی اینترنت 32 1 32 2 امنیت اطالعات 4

 واحد 51گذراندن  241 241 - 2 کارآموزی 5

 واحد 51گذراندن  - - - 3 پروژه 6

  - - - 15 جمع

 

 

  



 

17 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 فصل سوم: سرفصل دروس
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 آمار و احتماالت درس -3-1
 نوع درس: پایه

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 هدف کلی درس: کسب مهارت الزم در محاسبات و تجزیه و تحلیل بحث آمار و احتماالت در دروس تخصصی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
های پراکندگی و های مرکزی، شیییاخصشیییاخص آمار توصییییفی: مقدمه و مفاهیم اصیییلی،

 نمودارها
5 1 

 1 3 شمارش و ترکیبیات: اصول شمارش، جایگشت و ترکیب 2

 1 6 احتمال: فضای نمونه، پیشامد؛ تابع احتمال و قوانین احتمال 3

4 

متغیرهای تصادفی: تعریف متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته، تابع احتمال و تابع چگالی 

تابع توزیع تجمعی، امید ریاضی و واریانس، تابع توزیع توأم، ضریب همبستگی و احتمال، 

 تابع مولد گشتاور

11 1 

5 
ای منفی، ای، دوجملهخاص: توابع احتمال یکنواخت، برنولی، دوجمله هایاحتمالتوزیع 

 tدو و پواسون و توابع چگالی احتمال یکنواخت، نمایی، نرمال، خی
11 1 

6 
: فاصله اطمینان توزیع نرمال، قضیه حد مرکزی، فاصله اطمینان برای میانگین ایفاصلهبرآورد 

 و تفاضل میانگین دو جامعه، فاصله اطمینان برای واریانس جامعه و نسبت دو واریانس
8 1 

7 
و  دوطرفهآماری: آزمون فرض برای میانگین توزیع نرمال، آزمون فرض  هایفرضآزمون 

 جامعه آزمون فرض واریانس
6 1 

 1 48 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 ایاصلهف برآوردهای و تصادفی متغیرهای و احتماالت به مربوط محاسبات بوددرس قادر خواهد  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 .را انجام دهد تخصصی دروس در فرض آزمون و

 

 و خارجی( منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 شرح  نادر نعمت الهی آمار و احتماالت

 1394 آزاده  زادهمسعود نیکوکار و بهمن عرب آمار و احتماالت کاربردی

 1393 آستان قدس رضوی  جواد بهبودیان آمار و احتمال مقدماتی

 

 عملی نظری 

 1 3 واحد تعداد

 1 48 تعداد ساعت
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 یادگیری مطلوب درس(استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و  -د

 مدرس هایویژگی

 سال. 3دروس ریاضی در دوره کاردانی حداقل به مدت  ارشد ریاضی و دارای سابقه تدریس کارشناسیحداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 رد و ویدئو پروژکتورب وایت مجهز به استانداردکالس 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 جویانیادگیری و تمرین بیشتر دانشهای کاربردی در کالس و تعیین تکالیف مرتبط برای تعاریف و مثالارائه ، توضیحی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 کتبی آزمون مستمر در هر جلسه، تکالیف کالسی
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 معادالت دیفرانسیل درس -3-2
 پایه نوع درس:

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 و مسائل مقدار مرزی کسب مهارت الزم در حل معادالت دیفرانسیل هدف کلی درس:
 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 3 معادالت دیفرانسیلتعاریف مقدماتی  1

 1 6 معادله دیفرانسیل مرتبه اول جداشدنی و همگن 2

 1 3 انتگرال ساز و معادله دیفرانسیل کامل عامل 3

 1 6 ریکاتی ومعادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول و برنولی  4

5 
 هانحنیمکاربردهای هندسی و فیزیکی معادالت دیفرانسیل مرتبه اول )مسیرهای قائم و پوش 

 و ...(
6 1 

 1 3 معادالت دیفرانسیل خطی مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگون 6

7 
روش ضرایب نامعین و روش تغییر پارامترها برای حل معادالت دیفرانسیل مراتب باالتر با 

 ضرایب ثابت ناهمگون
6 1 

 1 9 هاآنتبدیالت الپالس و حل معادالت دیفرانسیل به کمک  8

9 
 کاربردهای فیزیکی معادالت دیفرانسیل مراتب باالتر و آشنایی با دستگاه معادالت دیفرانسیل

 الپالس و تبدیلروش حذفی 
6 1 

 1 48 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .و کاربرد آن در سایر دروس مرتبط خواهد بود دیفرانسیلحل معادالت  بهدرس قادر  یندانشجو پس از گذراندن ا

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 علمی و فنی زاده معال اکبرعلی بویس .ویلیام ای معادالت دیفرانسیل مقدماتی

 1396 آزاده  مسعود نیکوکار معادالت دیفرانسیل

 جرج ف. سیمونز هاآنو کاربرد  لیفرانسیدمعادالت 
 -بابایی اکبرعلی

 ابوالقاسم میامئی
 1397 نشر دانشگاهی

 
 

 عملی نظری 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 سال. 3دروس ریاضی در دوره کاردانی حداقل به مدت  ارشد ریاضی و دارای سابقه تدریس کارشناسیحداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 برد و ویدئو پروژکتور وایت مجهز به استانداردکالس 
 

 تدریس و ارائه درس روش

 جویانیادگیری و تمرین بیشتر دانشهای کاربردی در کالس و تعیین تکالیف مرتبط برای ارائه تعاریف و مثال، توضیحی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ر در هر جلسه، آزمون کتبیتکالیف کالسی مستم
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 نویسیبرنامه هایزبانآزمایشگاه  -3-3
 تخصصینوع درس: 

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 هاآننویسی و کاربردهای برنامه هایزبانآشنایی با انواع : هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 4 1 مفسری و کامپایلری هایزبان هایتفاوتو نحوه کار و  نویسیبرنامه هایزبانمعرفی  1

 2 1 مانند زبان اسمبلی هاآنسطح پایین و نحوه کار با  هایزبانمعرفی  2

 نویسیرایج برنامه هایزبانمعرفی برخی  3
C, C++, C#, Java, Python, Visual Basic, Perl 

1 6 

 تحت وب سمت کاربر نویسیبرنامه هایزبانمعرفی برخی  4
HTML, CSS,Java Script, JQuery 

1 6 

 تحت وب سمت سرور نویسیبرنامه هایزبانمعرفی برخی  5
ASP.Net. PHP, Ruby, Go,Java, Python 

1 6 

 موبایلی افزارهاینرمتوسعه  هایمحیطمعرفی برخی  6
Flutter, React Native, Ionic, Xamarin, Basic 4 Android, Kivy 

1 6 

 2 1 سازیبازیهای دیگر مانند ریاضی، هوش مصنوعی و در حوزه هازبانمعرفی برخی  7

 32 1 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .خواهد بود هاآن هایقابلیتو  نویسیبرنامه هایزبانانواع  به شناختدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 

 فارسی و خارجی( منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع -ج

 عنوان منبع
https://www.computerscience.org/resources/computer-programming-languages/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_languages_used_in_most_popular_websites 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_programming_languages 
https://www.whoishostingthis.com/resources/programming/ 
https://www.tiobe.com/tiobe-index/ 
https://www.programming-book.com/ 
http://www.math.bas.bg/bantchev/misc/az.pdf 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 1 تعداد ساعت

https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_languages_used_in_most_popular_websites
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_programming_languages
http://www.math.bas.bg/bantchev/misc/az.pdf
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 درس(استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب  -د

 مدرس هایویژگی

 نویسیبرنامه تسلط به حداقل دو زبانو  کامپیوتر هایگرایش ارشد کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 شبکه و اینترنت به متصل هایسیستم با رایانه کارگاه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کارگاه در محور پروژه صورتبه تکرار و تمرین، توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون عملی، پروژه، تحقیق
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 آزمایشگاه طراحی واسط کاربری -3-4
 نوع درس: تخصصی

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 و وبکاربردی موبایل  افزارهاینرمکاربری برای  واسطچگونگی طراحی  شناخت: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
 WireFrame ،Prototype،UIو  Sketchرابط کاربری، آشنایی با  میمفاهمقدمات و 

Designer ،UX Designer ،Interaction Designer کاربردپذیریدر  هاتست، انواع 
1 4 

2 
، اصول طراحی فرم و آیکن، هارنگدر رابط کاربری، روانشناسی ها همؤلفاصول طراحی 

 موبایلی افزارهاینرم، اصول طراحی واکنش گراطراحی 
1 4 

 4 1 و امکانات Xdو  PhotoShop افزارهاینرم 3

 4 1 ها در طراحی UI kitطراحی، آشنایی با  هایسبک 4

 11 1 و غیره Illustratorو  PhotoShopو  XD افزارهاینرمبا  سایتیوبطراحی پروژه کامل  5

6 
و  Illustratorو  PhotoShopو  XD افزارهاینرمموبایلی با  افزارنرمطراحی پروژه کامل 

 غیره
1 8 

 6 1 تکنولوژی وب و کاربرد آن در طراحی رابط کاربری 7

 UI/UX  4ابزارهای آنالین و غیر آنالین مفید در  8

 4  غیره و Figma ،Sketch ،Invision، Balsamiqمفید مانند  افزارهاینرم 9

 48 1 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

اصولی طراحی  صورتبه را وب تلفن همراه و افزارهاینرمرابط کاربری  بوددرس قادر خواهد  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 .نماید

 

 منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

UI is Communication Everett N McKay  Morgan Kaufmann 

Publishers Inc. 
2113 

Refactoring UI Adam Wathan, 

Steve Schoger   2121 

User Friendly: How the Hidden 

Rules of Design Are Changing the 

Way We Live, Work, and Play 

Cliff Kuang, 

Robert Fabricant 
 MCD 2119 

 1396 آتی نگر  نرگس آقاخانی طراحی رابط کاربردی

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 باری کارب واسططراحی افزارهای نرممسلط به  یا گرافیک فناوری اطالعات یاارشد مهندسی کامپیوتر  کارشناسیحداقل 

 طراحی رابط کاربری و مدیریت گرافیکی محصولدرزمینه حداقل دو سال سابقه مفید 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نیازمورد افزارهاینرمافزاری برای اجرای متصل به شبکه و اینترنت و دارای امکانات سخت هایسیستم کارگاه رایانه با
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پروژه ،کار عملی ،کارگاه ،تمرین و تکرار، توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 تحویل پروژه، پرسش و پاسخ ،نمونه کارتولید  ،آزمون عملی 
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 درس ریاضی گسسته -3-5
 نوع درس: تخصصی

 - نیاز:پیش

 - نیاز:هم 

 منطق ریاضی و استدالل برای حل بسیاری از مسائل استفاده از: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 مروری بر مباحث مبانی ساختمان گسسته

 استقرای –برهان خلف  –استنتاج و استلزام ریاضی  –ها و سورها گزاره –منطق ریاضی 

 ریاضی

ار بست - رابطه هم ارزی - افراز (تعدی -پادتقارنی –تقارنی  –ها )انعکاسی خواص رابطه

 ماتریس روابط -روابط 

 کبوتریالنهاصل  –اصل جمع و اصل ضرب 

6 1 

2 
 روابط بازگشتی:

 ولدتوابع م – هاآن روابط بازگشتی همگن و ناهمگن و حل –بازگشتی مسائل  بندیفرمول
8 1 

3 

 گراف:

ایزومورف  -دوبخشی  –بدون جهت  - دارجهتهای گراف –همبندی  –مفاهیم پایه گراف 

ت لیس –)ماتریس همجواری  سازی گرافپیاده –گراف  آمیزیرنگ - هامیلتونی –اویلری  -

 همجواری(

 هایالگوریتم –نیممیای مییدرخت پوش –طحی( یس -تجوی عمقییایش گراف: )جسیپیم

 (پریم –ترین مسیر )کراسکال کوتاه

11 1 

4 
 خواص اعداد صحیح:

 نهشتیهم –پذیری و تقسیم بخش –اصل استقرای ریاضی  – ترتیبیخوشاصل 
8 1 

 1 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .بود خواهد استدالل و استنتاج برای حل بسیاری از مسائل ریاضی استفاده از بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Discrete and combinatorial Mathematics R.P.Grimaldi  pearson 2117 

Discrete Mathematics and its application K.H.Rosen  Mc.GrawHill 2111 

 1397 دانشگاه شریف  بهروز قلی زاده گسسته هایساختمان

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 موضوع درس به مسلطکامپیوتر یا رشته ریاضی و  هایگرایشحداقل مدرک کارشناسی ارشد 
 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت، 

 پروژکتورکالس مجهز به وایت بورد و ویدئو 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرارتوضیحی، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 تمرین و تکالیف ،یزکوئ ،ترمپایانآزمون 
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 افزارنرمدرس توسعه  -3-6
 نوع درس: تخصصی

 افزارنیاز: مهندسی نرمپیش

 -هم نیاز: 

 و کار تیمی در بازار افزارهای واقعی توسعه نرمها، ابزارها و چالشآشنایی با نیازمندی: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 گیت و جریان توسعه

 گیت و نصب آنمقدمات  -

 ( و اولین کامیتinitاولین اینیت ) -

 بررسی تاریخچه کارها -

 شدهانجامبررسی تغییرات  -

 (Branchها )یا همان برنچ هاشاخهآشنایی با  -

 هاکمی بیشتر در مورد برنچ -

 (GitHubب )هاگیتآشنایی و استفاده از  -

 ( ریموتConflictهای )بررسی و حل کانفلیکت -

 هانسخهتگ زدن برای شناسایی  -

 هاها و کامیتامضا کردن تگ -

 دیباگ کردن با کمک گیت -

 هاپروژهآشنایی با گیت لب و مشارکت در  -

 هابتیمی روی گیت صورتبهایجاد پروژه نمونه توسط دانشجویان  -

 ( توسط دانشجویانCode Reviewبررسی کد ) -

 وسط دانشجویانو بررسی و رفع کانفلیکت ت Mergeایجاد تقاضاهای  -

6 6 

2 

 اسکرام و کانبان

 های اسکرام و کانبانآشنایی با مفاهیم کلی و تفاوت -

 اسکرام و کانبان هاینقش -

 های اسکرام و کانبانمراسم -

 مصنوعات اسکرام و کانبان -

 قراردادهای اسکرام و کانبان -

 چرخه حیات یک استوری -

 نحوه کار تحت چارچوب اسکرام و کانبان -

 هااسپرینت نمونه شامل استوریایجاد یک  -

 های نمونه اسکراماجرای مراسم -

4 4 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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3 

 اندازی محیط توسعهراه

یا به  WebStormیا  Pycharmیا  VSCodeمانند  IDEنصب محیط یکپارچه توسعه  -

 انتخاب مدرس

 به یکدیگر IDEاتصال گیت و  -

 ها در لینوکس/ویندوزآشنایی با نصب پکیج -

 عمومی و اختصاصی هایاستفاده از رجیستری -

 تیمی توسط دانشجویان در محیط توسعه صورتبهایجاد پروژه نمونه  -

 در محیط توسعه Repositoryهای مدیریت کد و استفاده از قابلیت -

 توسط دانشجویان برای پروژه تیمی Buildها و ایجاد محیط پایدار برای نصب پکیج -

 های آنو تفاوت Productionو  Development ،Staging هایمحیطآشنایی با  -

6 6 

4 

 Issue Tracking ابزارهای

 آشنایی کار با ترلو -

 ایجاد کارت و بورد در ترلو -

 آشنایی با ابزار جیرا -

 در جیرا issueایجاد و ویرایش  -

 های جستجوجستجو در جیرا و ایجاد فیلتر -

 در جیرا roadmapایجاد پروژه و مفهوم  -

 ایجاد داشبورد و بورد در جیرا -

 لبدر گیت issue trackingآشنایی به  -

4 4 

5 

 افزارتست نرم هایروشابزارها و 

 افزارآشنایی با تست دستی نرم -

 افزارآشنایی با تست اتوماتیک نرم -

 آشنایی با ابزارهای تست اتوماتیک -

 و انجام نمونه توسط دانشجویان در پروژه تیمی Unit Testآشنایی با  -

 Integration Testآشنایی با  -

6 6 

6 

 افزارمستندسازی نرم

 آشنایی با مفهوم مستندسازی و اهمیت آن -

 چابک هایمدلآشنایی با مستندسازی در  -

 افزار روی پروژه تیمی توسط دانشجویانمستندسازی نیازمندی نرم -

 افزار روی پروژه تیمی توسط دانشجویانمستندسازی طراحی و معماری نرم -

 (Read the Docsو آشنایی با ابزارهای مرتبط ) APIمستندسازی کد و  -

 مستندسازی کد پروژه نمونه تیمی توسط دانشجویان -

 لبهاب یا گیتاستفاده از ابزارهای مستندسازی ساده در گیت -

6 6 

 32 32 جمع
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 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .خواهد بود میای کار تیبا ابزارهای حرفهافزار توسعه نرم بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Scrum: the art of doing twice the 

work in half the time 
Sutherland, Jeff, and 

J. J. Sutherland 
 Currency 2114 

Jump Start Git Daityari, Shaumik  SitePoint 2121 

Docs like code Gentle, Anne  Lulu Press 2117 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 افزارمسلط به فرآیند توسعه نرم و کامپیوتر هایگرایش ارشد کارشناسیحداقل 
 

 موردنیاز درس مساحت، تجهیزات و وسایل

 افزارهاینرم نصب با استاد درس، عاملیستمیسانتخاب  متصل به اینترنت، هاییستمیسبکه با یش صورتبهکارگاه رایانه 

 موردنیاز باید توسط استاد درس و دانشجویان انجام گیرد.
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پروژه محور در کارگاه رایانه صورتبهتمرین و تکرار توضیحی، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ، تحقیقترمپایانعملی  -نظری، آزمون ترمطولسنجش و ارزشیابی مستمر در 
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 درس هوش مصنوعی -3-7
 نوع درس: تخصصی

 نیاز: طراحی الگوریتمپیش

 - هم نیاز:

 آن هوش مصنوعی و کاربرد هاییادگیری الگوریتم: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 مقدمه

 هوش مصنوعی چیست -

 مبانی و تاریخچه هوش مصنوعی -

 هاهای هوشمند و محیطانواع عامل -

6 1 

 1 4 وجوی ناآگاهانهجست هایالگوریتم 2

 1 4 وجوی آگاهانهجست هایالگوریتم 3

4 

 بازی

 معرفی -

 درخت بازی -

 آلفا بتاهرس  -

 بهینه در بازی هایتصمیم -

 بازی هایبرنامه ترینپیشرفته -

6 1 

 1 4 مسائل ارضای محدودیتروش حل  5

6 

 ادراک

 تشکیل تصویر -

 عملیات اولیه پردازش تصویر -

 بازشناسایی شی -

 استفاده از بینایی برای هدایت دستی و ناوبری -

6 1 

7 

 الگوریتم ژنتیکنوردی، محلی مانند تپه یجوجست هایالگوریتم

 مفهوم -

 انتخاب هایروش، انواع Fitness Functionجمعیت،  -

- Operators  جهش و(Crossover) 

 مسئله هشت وزیرمسائل مختلف مانند  -

11 1 

8 

 شبکه عصبی

 مفهوم -

 شبکه عصبی تک الیه -

8 1 

 عملی نظری 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 شبکه عصبی چند الیه -

 ابزارجعبهاستفاده از  -

 1 48 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .را بکار گیرد مختلف مسائلهوش مصنوعی در حل  هایالگوریتم خواهد بود درس قادر ینپس از گذراندن ا دانشجو

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Artificial Intelligence: 

A Modern Approach 
Russel  pearson 2115 

 هوش مصنوعی
راسل،  .استورات جی

 پیتر نورویگ

سعید راحتی، احمد پهلوان 

 تفتی، ریحانه معارف دوست

 دانشگاه

 امام رضا )ع(
1392 

Artificial Intelligence 

Illuminated Ben Coppin  
JONES AND 

BARTLETT 

PUBLISHERS 
2114 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 کامپیوتر و مسلط به موضوع هوش مصنوعی هایگرایشارشد  کارشناسیحداقل مدرک 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 رد و ویدئو پروژکتورب وایتاستاندارد مجهز به کالس 
 

 تدریس و ارائه درسروش 

 و عملی نظری، حل مسائل توضیحی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 و تحقیق آزمون کتبی، تمرین
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 درس آزمایشگاه هوش مصنوعی -3-8
 نوع درس: تخصصی

 - نیاز:پیش

 هم نیاز: هوش مصنوعی

 های هوش مصنوعیسازی الگوریتمکاربردی هوش مصنوعی و پیادهیادگیری : هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 متلب و یا پایتون نویسیبرنامهیادگیری زبان 

 آشنایی با محیط -

 متغیرها -

 هاماتریس و آرایه -

 هادستورهای شرطی و حلقه -

1 12 

2 
 بازی

 بازی دوز سازیپیاده -
1 6 

3 

 ادراک

 های تصویرکار کردن با پیکسل -

 تبدیل عکس به طیف خاکستری و باینری بدون توابع -

 سازی با استفاده از توابع آماده برای شناسایی یک شی در تصویرپیاده -

1 11 

4 
 الگوریتم ژنتیک

 سازی مسئله هشت وزیرپیاده -
1 11 

5 

 شبکه عصبی

 ابزارجعبهیادگیری توابعی مانند سینوس با استفاده از  -

 ابزارجعبهاعداد با استفاده از  نوشتهدستیادگیری  -

1 11 

 48 1 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

ی یبکه عصبیویر، پردازش تکاملی و شیاده پردازش تصیابزارهای آم استفاده از بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 .خواهد بود Pythonو یا  MATLAB طیمحیدر 

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 هوش مصنوعی )جلد اول(
استورات. جی 

 راسل، پیتر نورویگ

سعید راحتی، محمد بهداد، 

 حمید تیموری

 دانشگاه

 امام رضا )ع(
1385 

 هوش مصنوعی )جلد دوم(
استورات. جی 

 راسل، پیتر نورویگ

سعید راحتی، احمد پهلوان 

 تفتی، ریحانه معارف دوست

 دانشگاه

 امام رضا )ع(
1392 

Artificial Intelligence 

with Python 

Prateek Joshi, 

Alberto 

Artasanchez 

 Packt 2121 

Artificial Intelligence 

Illuminated Ben Coppin  
JONES AND 

BARTLETT 

PUBLISHERS 
2114 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 های کامپیوتر و مسلط به هوش مصنوعیارشد کلیه گرایش کارشناسی
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 Python و یا MATLAB افزارهاینرمرایانه و کامپیوترهای مجهز شده به شبکه و متصل به اینترنت و نصب  آزمایشگاه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 عملی و تمرین آزمایشگاهنویسی، برنامه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون عملی، تمرین، پروژه
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 افزاردرس مهندسی نرم -3-9
 نوع درس: تخصصی

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 افزارنرمتولید  هایروشآشنایی با استانداردها و  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 2 افزارنرمنگهداری  ،افزارنرمای بر مهندسی مقدمه 1

2 
کوچک و  یینویسبرنامه ذاری،یدگیک هاینیکیتک ،افزارنرمعه یتوس هایمدلندها و یفرای

 بزرگ نویسیبرنامه
3 1 

 1 2 افزارنرمبازبینی  ،افزارنرممروری بر تحلیل  3

4 
صول طراحی و الگوها،نرمطراحی  صافزار فرآیند نرم افزار: ا سیبرنامه (،PSP) یشخ  نوی

 چند نفره
3 1 

 1 2 ارزیابی : طراحی، مستندسازی،افزارنرممعماری  5

 1 3 افزارنرممدیریت کیفیت  ،افزارنرمآزمون  6

 1 3 افزارنرمتست  تخمین هزینه و زمان، 7

 1 2 مدیریت نیروهای انسانی/اجتماعی مدیریت پروژه، وری پروژه،بهره 8

 1 2 مدیریت چرخه حیات مدیریت ریسک، 9

 1 2 مدیریت تغییرمدیریت پیکربندی،  11

 1 2 چابک هایروش 11

 1 2 توسعه مبتنی بر تست، جریان داده/کنترل 12

 CASE 4 1(، IDEافزار )نرمتوسعه  هایمحیط، افزارنرمابزارهای توسعه  13

 1 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 سئلهمافزار، تحلیل و طراحی یک نرم استاندارد برای تولید هایروشاستفاده از  بهقادر درس  یناندن اپس از گذر دانشجو

 .خواهد بود افزارینرم

 

  

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Become an Effective Software 

Engineering Manage 
James stanier  The pragmatic 

bookshelf 
2121 

Working In Public 
The Making And Maintenance 

Of Open source software 
Nadia Eghbal  Stripe Press 2121 

Fundamentals of software 

architecture 
Mark Richard,Neal Ford  O'Reilly Media, 

Inc. 
2121 

Software Engineering: A 

Practitioner's Approach 
Roger S Pressman  MC Graw Hill 

Education 
2119 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 حداقلبا  های کامپیوترارشد گرایش کارشناسیحداقل دارای مدرک 
 

 موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و وسایل 

 کالس درس همراه با ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ... ای، مطالعه موردی وای، پروژهمباحثه، توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبیتمرین و تحقیق و های شفاهی، پرسش
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 افزارمهندسی نرم س آزمایشگاهرد -3-11
 نوع درس: تخصصی

 - نیاز:پیش

 افزارهم نیاز: مهندسی نرم

عملی مفاهیم  کارگیریبهافزار جهت های مختلف درس مهندسی نرمافزار در بخشاستفاده از چندین نرم: هدف کلی درس

 NetBeansافزار از نرم IDE ، برایEnterprise Architectافزار از نرم UMLپیشنهادی: برای  افزارهاینرم افزار.مهندسی نرم

 Axureسازی از و برای نمونه
 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 5 - درس اولیه مباحث سایر و پروژه تعیین بندی،گروه درس، معرفی 1

 5 - هانیازمندی مهندسی 2

3 

 (1)قسمت  تحلیل

 و هانیازمندی مهندسییی فعالیت دو به نسییبت آن جایگاه و تحلیل بحث کلی معرفی -

 طراحی

 چگونگی جایبه چیستی به پرداختن -

 کاربرد موارد به بخشی واقعیت مربوط باال سطح فعالیت نمودار -

 هاکالس نمودار و تحلیل هایکالس شناسایی نحوه -

 اضافه( فعالیت امکان، صورت )در تحلیل الگوهای -

- 5 

4 

 (2)قسمت  تحلیل

 تحلیل در آن از استفاده و ترتیب نمودار -
- Package Diagram 
 اضافه( فعالیت امکان، صورت )در تحلیل الگوهای -

- 5 

5 

 (1طراحی )قسمت 

 طراحی بحث کلی یمعرف -

 GRASPمعیارهای  و الگوها -

- 5 

6 

 (2طراحی )قسمت 

 Cohesionو  Couplingانواع  -

 آن جزئیات همه با هاکالس نمودار -

- 5 

7 

 Refactoring سازی:پیاده

 در آن Refactoringشده و  سازیپیادهارائه یک مثال از کد  -

 (Bad Smellingمعرفی بوهای بد در کد ) -

- 4 

8 
 UNIT TESTING: (1قسمت آزمون )

 Unit Testingمفاهیم  -
- 6 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 سازیبرنامه هایمحیطو  هازبانهای موجود در این زمینه برای معرفی کلی چارچوب -

 مختلف

 ها از آن IDEو ابزار جانبی مرتبط با آن و پشتیبانی  junitمعرفی کامل  -

 و اجرای آن junitارائه یک مثال از نحوه استفاده از  -

9 

 ISPو  PPCتست  هایتکنیک(: 2آزمون )قسمت 

 بندی فضای ورودیپارتیشن -

 گراف مبتنی بر پوشش مسیر ابتدایی -

- 5 

11 

 بندیجمعجلسه پایانی و 

 افزارنرمابزارهای مدیریت پیکربندی  -

 ابزارهای ارزیابی پوشش آزمون به همراه یک مثال عملی -

- 3 

 48 1 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 هایامهبرن و تولید طراحی مراحل تحلیل، جامهای مرتبط با انافزارنرمبه استفاده از درس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 خواهد بود. افزارینرم

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

UML Distilled M. Fowler  Addison-Wesley 2114 

Applying UML and Patterns: An 

Introduction to Object-Oriented Analysis 

and Design and Iterative Development 
C. Larman,  Prentice-Hall 2114 

https://netbeans.org   اینترنت  

https://www.axure.com   اینترنت  

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 های کامپیوترارشد گرایش کارشناسیحداقل مدرک 
 

 و وسایل موردنیاز درسمساحت، تجهیزات 

 Enterpriseافزار نصب نرم رایانه و کامپیوترهای متصل به شبکه و اینترنت و آزمایشگاه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، مطالعه موردیایای، تمرین و تکرار، پروژهاحثهمب توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ها، ارائه گزارش فعالیتی عملیهاپرسش ،شده، تولید نمونه کارسازیشبیه هایمحیطکار در  انجام ،آزمون عملکردی
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 2آزمایشگاه پایگاه داده درس  -3-11
 نوع درس: تخصصی

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 جدید هایدادهسازی مفاهیم پیشرفته پایگاه داده و آشنایی با پایگاه پیاده: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 3 1 خالصه صورتبه 1پایگاه داده  آزمایشگاهمروری بر مفاهیم  1

2 
 و پارامتر ارسال همچنین آن، مختلف هایقسمت با آشنایی و Stored Procedure ایجاد

 هاروالفراخوانی 
1 6 

 6 1 و کار با آن ها Stored Procedure( در Transactionمفاهیم تراکنش ) 3

 3 1 حلراهدر بانک اطالعاتی با طرح مسئله و ارائه  Triggerمفهوم  4

5 
، تشریح نحوه clusteredو  nonclusteredگذاری دیتابیس، ایندکس گذاری  Indexمفهوم 

 با مثال کاربردی روی جداول بزرگ هادادهسرعت استخراج  باال بردنعملکرد آن در 
1 6 

6 Event 6 1 ها در پایگاه داده 

7 
آن  هایتفاوتی ی، بررسNoSQL هایدادهاه یایگیاهیم پی، مفایرابطهغیر  هایدادهپایگاه 

 ایرابطه هایدادهبا پایگاه 
1 3 

 JSON 1 3در  Arrayو  object، تعریف NoSqlپایگاه داده  عنوانبه JSONمعرفی  8

9 
با  ایرابطه هایدادهجهت ترکیب پایگاه  SQLServerدر  JSONمعرفی نوع داده جدید 

JSON  ساختاریافته هایدیتابیسجدید در  یادادهنوع  عنوانبهو استفاده از آن 
1 3 

 JSON 1 3های های شرطی روی داده Qeryو نوشتن  SQLServerدر  JSONکار با نوع داده  11

 mongodb 1 6پایگاه داده  11

 48 1 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

، هاتراکنش، شدهذخیره هایرویهمانند  SQLSERVERمفاهیم پیشرفته در  شناخت بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 ایرابطهایجاد ارتباط بین مدل  و jsonو نحوه استفاده از دستورات  ایرابطه هایدادهبا پایگاه  هاآنتفاوت درک تریگرها و 

 .خواهد بود ایرابطهو غیر 

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 NOSQL ایرابطهپایگاه داده غیر 
 سید  دانشگر,صادق 

 میرعابدینی جواد
 1395 ناقوس 

 اینا رابطه یادادهآموزش کاربردی پایگاه 

mongodb 

 اکوم،ب پیتر بانکر، کیل

 ورچ شاون
 1395 پندار پارس مهدی مرسلی

SQL Server Advanced Data Types: 

JSON, XML, and Beyond 
Peter A. Carter  Apress 2118 

Mastering MongoDB 4.x, 2nd 

Edition 
Alex Giamas  Packt 

Publishing 
2119 

 JSON زبان آموزش
 قنبری، حمیدرضا

 صحرائی عرفانه
 

دیباگران 

 تهران
1397 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 هاداده پایگاه حوزه در کار سابقه سال 3 با/  افزارنرم ارشد کارشناسی کحداقل مدر
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 موردنیاز افزارهاینرمو سایر  Microsoft SQL Server برنامه و شبکه و متصل به اینترنت به شده مجهز رایانه آزمایشگاه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ایپروژه تمرین، ،ایمباحثه توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 انجام پروژه ،آزمون عملی 
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 نویسی سیستمیدرس برنامه -3-12
 نوع درس: تخصصی

 نیاز: ریاضی گسستهپیش

 عاملهم نیاز: کارگاه سیستم

نویسی برنامه هایزبانامکانات پیشرفته  کارگیریبه عامل وافزار و سیستمنویسی در سطح سختآشنایی با برنامه: هدف کلی درس

 سیستمی افزارهاینرمجهت تولید 
 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 2 سیستمی و جایگاه آن نویسیبرنامهاهمیت  1

 4 2 آن معرفی رجیستری ویندوز و کار با 2

 4 4 معرفی سوکت و نحوه کار با آن 3

 4 4 و کار با آن Threadمعرفی  4

 4 4 هاآنها و کار با معرفی پورت 5

 4 4 ها و بررسی کدهای مربوطهکشو نحوه کار ویروس هاآنانواع ویروس و عملکرد  6

 4 4 هاآنهای مهم و کار با  APIو معرفی  APIنحوه فراخوانی  7

 6 6 نویسیبرنامهجهت کار  نویسیبرنامهآموزش یک زبان  8

 2 2 عاملسیستمفراخوانی توابع مرتبط با  9

 32 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .های سیستمی خواهد بودافزارنرماز  هایینمونه سازیپیاده بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

ویندوز و  عاملسیستمکتاب مهندسی 

 سیستمی نویسیبرنامه
 1392 دیباگران تهران  محمد گلشاهی

سیستمی در ویندوز با توابع  نویسیبرنامه

API  علمی و کاربردی( هایبرنامه)همراه با 
 1391 ناقوس  مهرداد خسروی امید

Windows System Programming Johnson M.Hart  Addison Wesley 2118 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 نویسیبرنامه هایزباندر یکی از  نویسی سیستمیو مسلط به برنامه کامپیوتر هایگرایش ارشد کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مرتبط با درس نویسیبرنامهشبکه و اینترنت و نصب حداقل یک زبان  به متصل هایسیستم با رایانه کارگاه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کارگاه در محور پروژه صورتبه تکرار و تمرینتوضیحی، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی، آزمون عملی، پروژه، تحقیق
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 الگوریتم درس طراحی -3-13
 نوع درس: تخصصی

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

های سریع و کارا برای حل مسائل و اثبات درستی و مختلف طراحی و تحلیل الگوریتم هایروشبررسی : هدف کلی درس

 هاتحلیل الگوریتم
 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

یادگیری زمان 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
و تکمیل نکات ارائه شده در خصوص  هادادهمروری بر مطالب مهم در درس ساختمان 

 و آنالیز نمادهای مرتبه اجرایی هاالگوریتمبازگشتی، پیچیدگی  هایالگوریتم
6 6 

2 
ز و آنالی (جستجو )جستجوی خطی، جستجوی دودویی و شاخص هایالگوریتمبررسی 

 هاآن
2 2 

3 
و محاسبه مرتبه اجرایی در ( Heap)درجی، ادغامی، سریع،  سازیمرتب هایالگوریتمآنالیز 

 بهترین و بدترین و حالت متوسط
6 6 

4 
ه ب هاماتریسبررسی روش تقسیم و غلبه در حال مسائل )ضرب دو عدد بزرگ، ضرب 

 مینیمم( ینام K ادغامی و سریع، پیدا کردن سازیمرتبروش استراسن، 
6 6 

 4 4 ها، محاسبه عدد فیبوناچی(پویا )ضرب بهینه زنجیره ماتریس سازیبرنامهبررسی روش  5

6 
-رد کردن پول، کد فشردهکارها، خ تیریو مد یبند)مسائل زمان صانهیروش حر یبررس

 هافمن( یساز
4 4 

7 
جستجو، پیدا کردن درخت پوشای کمینه، پیدا کردن  هایروشگراف شامل  هایالگوریتم

 مسیر ترینکوتاه
4 4 

 32 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 و نحوه تحلیل و محاسبه مرتبه اجرایی مسائلحل  ومختلف  هایالگوریتم شناخت بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 .خواهد بود هاآن

 

  

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Introduction to Algorithms 
T. Cormen, C. Leiserson, 

R. Riverst, C. Stein (CLRS) 
 MIT Press 2119 

Algorithm Design J. Kleinberg, E. Tardos,  
Addison 

Wesley 
2115 

Introduction to Algorithms U. Manber  
Addison 

Wesley 
1989 

 1387 انتشارات فاطمی  دکتر محمد قدسی الگوریتمی هایمسئله
A Guide to Algorithm 

Design: Paradigms, Methods, 

and Complexity Analysis 

Yves Robert  CRC Press 2113 

 

 مطلوب درس(استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری  -د

 مدرس هایویژگی

 کامپیوتر هایگرایش ارشد کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و وایت برد پروژکتور ویدیو مجهز به کالس استاندارد
 

 روش تدریس و ارائه درس

 مباحثه ای، تمرین و تکرارتوضیحی، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایان، آزمون تحقیقتکلیف،  
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 اندازی شبکهدرس نصب و راه -3-14
 نوع درس: تخصصی

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 هاآناندازی افزارهای مرتبط با شبکه و نحوه راهو سخت افزارهانرمها و مفاهیم، تکنولوژی شناخت :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

، ...LANو طراحی یک شبکه  هانیازمندیهای محلی، نحوه بررسی مفاهیم و کاربردهای شبکه

، Dlink ،TP-Link ،Ciscoهای محلی، مانند: شبکه زاتیتجهسازندگان معروف 

MikroTik  هاآنهای محصوالت و مقایسه قیمت بندیرده .هاآنو مقایسه. 

2 1 

2 

داول مانند: یییهای متنولوژییییی تکیییهای محلی و بررسبکهیییهای شنولوژییییمروری بر تک

Ethernet ساختار ،Ethernet  ی و افزارسختهای آن، معماری بندیردهمبتنی بر سوئیچ و

ها، سییوئیچ بندیردههای داده در شییبکه محلی. ی سییوئیچ و نحوه سییوئیچینگ فریمافزارنرم

 Multi Layer Switch و Unmanaged Switch ،Management Switchمانند: 

4 1 

3 
و نحوه نصب  GNS3و  Cisco Packet Tracerمحیط شبکه، مانند:  سازشبیه افزارهاینرم

 .هاآنو کار با 
1 2 

4 

. آشنایی Unmanagedهای مبتنی بر سوئیچ Ethernet، معایب Broadcast Domainمفهوم 

های با قابلیت . آشنایی با سوئیچTrunk، مفهوم IEEE812,1Qو استاندارد  VLANبا مفهوم 

 مختلف. یها VLANها در و مکانیزم هدایت فریم VLANپشتیبانی از 

4 1 

5 
و نحوه اتصال و کار با آن. آشنایی  Cisco IOSهای قابل مدیریت مانند: سوئیچ عاملسیستم

 IOS عاملسیستمبا فرامین اولیه 
2 2 

6 
و آشنایی با فرامین مربوط به آن و انجام  Ciscoهای در سوئیچ VLANنحوه تعریف 

 سناریوهای عملی مختلف
1 4 

7 
. انجام سناریوهای VTPل یبا پروتک VLANریف یوه تعیو نح VTP ،CDPهای لیپروتک

 عملی مختلف
2 2 

 2 2 و انجام سناریو عملی Port Securityبا استفاده از  Trunkکنترل دسترسی بر روی  8

9 Inter VLAN Routing  2 2 و انجام سناریو عملی 3به کمک سوئیچ الیه  سازیپیادهو 

11 
اری های تجساختار روتر و کاربرد آن در شبکه و تفاوت آن با یک سوئیچ. آشنایی با نام

 .هاآنو مقایسه  MicroTikو  Ciscoروتر مانند:  زاتیتجه سازندههای معروف شرکت
2 1 

11 
. نحوه پیکربندی MikroTik RouterOSو  Cisco IOSروتر مانند:  عاملسیستمنحوه کار با 

Interface روتر، تعریف  یهاStatic Route  وDefault Route .و انجام سناریو عملی 
2 4 

 2 2 و انجام سناریو عملی Router، با استفاده از Inter VLAN Routing سازیپیاده 12

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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13 

منابع  گذاریاشتراکدر ویندوز به  Workgroup صورتبهعملی یک شبکه محلی  اندازیراه

تعیین دسترسی و مجوزهای کاربران به منابع به اشتراک فایل، پرینتر و ...  مانندلف، مخت

 .getmac ،ipconfig ،arpگذاشته شده. کار با فرامین 

1 4 

14 
 LANو نحوه ارتباط شبکه  NATروی روتر، آشنایی با سرویس  DHCP اندازیراهنحوه 

 .trace routeو  nslookupاز طریق روتر با اینترنت. استفاده از فرامین تست مانند: 
4 4 

15 
Firewall  ها به اینترنت و بالعکس. دسترسی از اینترنت دسترسی ماشین محدودسازینحوه

 .Port NATاز طریق  LANهای داخل به ماشین
2 2 

16 
-اشینر روی مب موردنیازو تنظیمات امنیت  هاپذیریآسیبامن سازی شبکه از طریق بررسی 

 های، تجهیزات و ...
2 2 

 32 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .ودخواهد ب یک شبکه محلی و ارتباط آن با اینترنت سازیپیادهنحوه شناخت  بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
CompTIA Network+ 

N11-117 Cert Guide Anthony Sequeira  Pearson IT 

Certification 
2118 

CCNA Routing and 

Switching 

Wendell Odom and 

Scott Hogg 
 Cisco Press 2116 

https://wiki.mikrotik.com MikroTik Wiki  MikroTik Wiki 2117 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط کامپیوتر هایگرایشارشد  کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور نفره، مجهز به تجهیزات سوئیچ و روتر، تخته وایت برد، 21سایت با ظرفیت 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 انجام سناریوهای مختلف، کار عملیتوضیحی، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون نظری و عملیتمرین عملی، 
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 سازیدرس بازی -3-15
 نوع درس: تخصصی

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 Unityافزار سازی در نرمیادگیری بازی: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 2 2 بر محیط یونیتی ایمقدمه 1

 2 - محیط یونیتیورود عناصر به  2

 1 - شناخت و کار با دوربین 3

 2 2 فیزیک در یونیتی 4

 C# 2 2مقدمات کد نویسی در یونیتی تحت  5

6 

 در یونیتی متغیرهاکاربرد 

 ساخت یک متغیر -

 یک متغیر مقداردهی -

 سازیبازیبر انواع متغیرها و نحوه استفاده از متغیرها در  ایمقدمه -

 Game Objectبه یک  classترتیب اتصال یک  -

 عملیات محاسباتی بر روی دو متغیر -

 Publicو  Privateنوع متغیر  -

 Game Objectی نوع هاآرایه، کاربرد هاآرایهمعرفی  -

 Printبررسی دستور  -

6 4 

7 

 هوش مصنوعی در یونیتی

 IFبررسی دستور  -

 یا متنی ایرشتهبررسی عبارت  -

 سازیبازیدر  switch بررسی و کاربرد ساختار -

 IFمحاسباتی در دستور  عملگرهای -

 کدهاکردن بخشی از  غیرفعالشیوه فعال کردن یا  -

4 3 

8 

 vector 2 ،vector 3متغیر نوع  -

 استفاده از راهنمای کد نویسی موجود در یونیتی -

 سازیبازیدر  first person shooter یمعرف -

 های اول شخص یا سوم شخص prefabاستفاده از  -

 مراتب دستورات شناخت سلسله -

 IFبررسی چند شرط در  -

4 3 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 Transformبررسی کامپوننت  -

 Transformبررسی دستورات مربوط به  -

 ایجاد ساختار لمسی برای کنترل سفینه -

 1 1 ایجاد محدوده برای بازی 9

11 

 سازیبازیدر  while و for هایحلقهمعرفی و کاربرد 

 هاو ایجاد لیست دشمن در آرایه هاحلقهبررسی لیست دشمنان در  -

 بعدیسهکاربرد بردار  -

 ورود عنصر لیزر به محیط بازی -

 کنترل سرعت حرکت لیزر -

- Game object در کد نویسی 

 Destroyدستور نابودی یک عنصر توسط  -

2 4 

 2 2 تولید، حذف و سازماندهی عناصر مهاجم حین اجرای بازی 11

12 

 سازهابازیانیمیشن برای 

 گانه والت دیزنی 12 انیمیشن و قوانینمعرفی مبانی  -

 معرفی پنجره انیمیشن -

 ساخت یک انیمیشن ساده -

 معرفی چگونگی استفاده از انیمیشن در بازی -

 معرفی پنجره انیماتور و پارامترهای آن و ساخت انیمیشن سیستم -

 کاراکترهابرای ساخت انیمیشن  IKو استفاده از  بندیاستخوانمباحث پیشرفته مانند  -

5 4 

13 

 ویرایشگر

 به محیط یونیتی نوارابزاراضافه کردن  -

 یونیتی inspectorاضافه کردن تغییرات در محیط  -

 ایجاد پنجره ویرایشگر و ایجاد یک برنامه کامل -

 هادیالوگگر و استفاده در هوش مصنوعی و ایجاد گراف ویرایش -

 scriptable objectکار با  -

2 2 

 32 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .خواهد بود ایجاد یک بازی ساده در یونیتی بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو
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 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Introduction to Game Design, 

Prototyping, and Development 
Jeremy 

Gibson Bond 
 Addison Wesley 2117 

Introduction to Game Development, 

2nd ed Rabin, S.  Boston, MA: 

Charles River Media 
2111 

The Art of Game Design: A Book of 

Lenses, Second Edition 
Jesse Schell  Taylor & Francis 

Ltd; 
2117 

http://unity3d.com     

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 های کامپیوتر و مسلط به موضوعارشد گرایش کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 #Cو  unity 4و کامپیوترهای مجهز شده به حداقل و اینترنت  شبکهمتصل به رایانه  آزمایشگاه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 عملی و پروژه آزمایشگاهتوضیحی، 

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون نظری و عملی ،تمرین، پروژه

 

 
 

 

  

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeremy+Gibson+Bond&text=Jeremy+Gibson+Bond&sort=relevancerank&search-alias=books-de-intl-us
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeremy+Gibson+Bond&text=Jeremy+Gibson+Bond&sort=relevancerank&search-alias=books-de-intl-us
https://www.amazon.de/Jesse-Schell/e/B00IZGT07U/ref=dp_byline_cont_book_1
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 درس مهندسی اینترنت -3-16
 نوع درس: تخصصی

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 های اینترنتها و سرویسسازی، مسیریابی و پروتکلبررسی ساختار طراحی و پیاده هدف کلی درس:
 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 TCP/IPتاریخچه اینترنت و بررسی با پشته پروتکلی 

 اتصال گراهای ها، شامل پروتکلو انواع پروتکلمفهوم پروتکل، اجزاء هر پروتکل 

(Connection Oriented( و بدون اتصال )Connection Less) 

 ها توسط پروتکل( دادهEncapsulation) بندیبستهمفهوم 

وئیچینگ در یروری بر انواع سی( و مInternetworkingای )بکهیباطات بین شیمفاهیم ارت

 ایچینگ مداری و بستهیسوئشامل:  Internetworkزیرساخت 

3 - 

2 

 و ... LS، DVمسیریابی مانند:  هایالگوریتممروری بر 

 مسیریابی در شبکه اینترنت

 BGPو  RIP ،OSPFهای بررسی و مقایسه پروتکل

3 - 

3 

ای هتیچینگ بسیوئییک روش س عنوانبهترنت، یبکه اینیدر الیه ش IPکل یی پروتیبررس

Connection Less صورتبه Hop-by-Hop 

 IP( در پروتکل Next Hop(، گام بعدی )Forwardingبررسی مفاهیم هدایت )

 IP( در پروتکل Routing Tableبررسی ساختار جدول مسیریابی )

، روتر و در ماشین مقصد و مبدأجهت هدایت بسته در ماشین  IPv4بررسی فرآیند پروتکل 

 مبدأموارد دور انداختن بسته در 

 (Packet Fragmentationقطعه قطعه سازی بسته )مفهوم 

و  GNS3و  Cisco Packet Tracerهای شبکه مانند: سازشبیهانجام سناریوهای عملی در 

 IPهای جهت ثبت و تحلیل بسته Wireshark افزارنرماستفاده از 

3 3 

4 

 IPv4در  Headerبررسی ساختار بسته، اندازه بسته، اندازه 

و کاربردهای هر یک از فیلدها در  IPبسته  Headerجود در بخش ثابت بررسی فیلدهای مو

 طی هدایت بسته تا مقصد

 Optionیا بخش  Header متغیرکاربرد بخش 

 IPبسته  Headerها و حل مسائل مختلف در مورد طرح مثال

 عملی صورتبه IPهای جهت ثبت و تحلیل بسته Wireshark افزارنرماستفاده از 

2 3 

5 
 آدرسی هایروش، فضای آدرسی و IPv4های بررسی ساختار آدرس

 Eو  A ،B ،C ،Dهای و بررسی کالس Classfulروش آدرسی 
3 - 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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و  Loop Back، آدرس Broadcastهای خاص شامل: آدرس شبکه، آدرس بررسی آدرس

... 

 Privateو  Publicهای مفهوم آدرس

 (NATو بالعکس ) Publicبه  Privateسرویس ترجمه آدرس 

 Classfulهای های آدرسمحدودیت

 Classlessروش آدرسی 

 (، بالک آدرسی، مفهوم طول پیشوند و طول پسوندMaskشرح مفاهیم الگو )

 Maskنحوه محاسبه 

 (Default Mask) فرضپیشالگوهای 

6 

با  سازی شبکهبا طول ثابت و زیر سازی شبکهزیر هایروشو بررسی انواع  سازی شبکهزیر

 طول متغیر

های شبکه و طراحی بالک( و نحوه محاسبه الگو زیرSubnet Mask) شبکهزیرمفهوم الگو 

 آدرسی

 سازی و نحوه هدایت بسته زیرشبکه هایروشساختار جدول مسیریابی در انواع 

 سازی های مختلف از زیرشبکهها و مسئلهطرح مثال

 GNS3و  Cisco Packet Tracerسازهای شبکه مانند: انجام سناریوهای عملی در شبیه

3 4 

7 

 IPو لزوم نیاز به این پروتکل در الیه شبکه در کنار پروتکل  ARPبررسی پروتکل 

، بررسییی سییاختار ARP، بررسییی فرآیند پروتکل ARPهای پروتکل اجزاء و سییاختار پیام

 ARPجدول 

 عملی صورتبه ARPهای جهت ثبت و تحلیل پیام Wireshark افزارنرماستفاده از 

2 2 

8 

 IPو لزوم نیاز به این پروتکل در الیه شبکه در کنار پروتکل  ICMPبررسی پروتکل 

 ICMPهای پروتکل بررسی انواع پیام

های و کاربرد آن و نحوه انجام فرآیند آن با اسییتفاده از پیام Trace Routeبررسییی فرمان 

 ICMPجو و گزارش خطای و  پرس

و  GNS3و  Cisco Packet Tracerسازهای شبکه مانند: انجام سناریوهای عملی در شبیه

 ICMPهای های پیامجهت ثبت و تحلیل بسته Wireshark افزارنرماستفاده از 

 عملی صورتبهو آشنایی با نحوه کار این فرمان  traceruteاستفاده از فرمان 

2 4 

9 

 صییورتبهها های تخصیییص آدرس و مجموعه پیکربندیها و سییرویسبررسییی پروتکل

 هاخودکار به ماشین

 و معایب آن RARPبررسی پروتکل 

 ها و معایب آنو ویژگی BootPبررسی سرویس 

 ها و نحوه انجام فرآیند آنها، انواع پیام، ویژگیDHCPبررسی سرویس 

و  GNS3و  Cisco Packet Tracerشبکه مانند:  هایسازشبیهانجام سناریوهای عملی در 

 DHCPهای های پیامجهت ثبت و تحلیل بسته Wireshark افزارنرماستفاده از 

2 3 

11 
 TCP/IPهای تحویل انتها به انتها در الیه انتقال پشته پروتکلی بررسی پروتکل

 مفهوم شماره پورت و انواع آن، مفهوم سوکت و آدرس سوکت
2 2 
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 و بررسی فیلدهای هدر آن UDPساختار داده گرام 

 یک سرویس بدون اتصال در الیه انتقال عنوانبه UDPبررسی فرآیند پروتکل 

 UDPمفهوم مالتی پلکسینگ و دی مالتی پلکسینگ در 

های ورودی/خروجی، ماژول شامل: جدول کنترل بالک، صف UDP افزارنرمبررسی اجزاء 

 و ماژول خروجی کنترل بالک، ماژول ورودی

 UDPپروتکل  یها Datagramلیل یبت و تحیجهت ث Wireshark افزاررمینتفاده از یاس

 عملی صورتبه

11 

 UDPو مقایسه آن با پروتکل  TCPبررسی پروتکل 

 TCPهای بررسی انواع سرویس

 و بررسی فیلدهای هدر آن TCPساختار سگمنت 

 TCPبررسی فازهای مختلف یک اتصال 

 صورتبه TCPهای پروتکل جهت ثبت و تحلیل سگمنت Wiresharkافزار استفاده از نرم

 عملی

2 3 

12 

 TCP/IPشبکه در الیه کاربرد  نویسیبرنامهی و مدل افزارنرمبررسی مفاهیم 

 Client/Serverنویسی سوکت و نوشتن یک برنامه ساده مروری بر برنامه

 کاربردی با الیه انتقال هایبرنامهنحوه ارتباط  

 ها در الیه کاربردبررسی نحوه کار سرویس

 Web ،FTP ،SMTP ،DNS ،Telnet ،SSHهای مهم الیه کاربرد مانند: بررسی سرویس

 و ...

 روریهای سعاملیستمیهای مختلف در سرویسیازی سیسناریوهای عملی و پیادهیانجام س

 شبکه سازشبیه هایمحیطیا 

2 8 

13 

 اصول و معماری موتورهای جستجو

 انواع موتورهای جستجو

ی و بندسازی صفحات، استخراج شاخص، نحوه رتبهصفحات وب، انباره ذخیره کاویدرون

 صفحات در گوگل بندیرتبهتحلیل لینک، الگوی 

3 - 

 32 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .خواهد بود TCP/IPهای پشته پروتکلی سرویسها و فرآیند پروتکل شناخت بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو
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 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 محمدحسین یغمایی مقدم بهروز فروزان TCP/IPهای مجموعه پروتکل
انتشارات دانشگاه 

 رضاامام 
1391 

 1391 نص انتشارات  احسان ملکیان مهندسی اینترنت

 ادهم صادقی  TCP/IPهای پروتکل
تیزهوشان 

 سرزمین کهن
1385 

 1394 انتشارات نص زارع پوراحسان ملکیان و علیرضا  تننباوم های کامپیوتریشبکه

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 با یک سال سابقه کار مرتبط ارشد مهندسی کامپیوتر کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و کارگاه کامپیوتر متصل به شبکه و اینترنت ویدئو پروژکتور و تخته وایت برد استاندارد مجهز بهکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 مطالعه موردی ،پژوهش گروهی ،تمرین، مباحثه توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون عملی، آزمون کتبی، پروژه، تحقیق
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 عاملسیستمدرس کارگاه  -3-17
 نوع درس: تخصصی

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 عامل لینوکسسیستماندازی و کار با نصب و راه: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

لینوکس، پیدایش و تاریخچه  عاملسیستم(، معرفی Open Source) بازمتنافزارهای نرم

وکس، لین هایویژگیویندوز از ابعاد مختلف، معرفی  عاملسیستملینوکس، مقایسه آن با 

 های لینوکس.ها و نسخهمعرفی انواع توزیع

1 3 

2 
 هانآنحوه اتصال و کار با  کاربری گرافیکی و خط فرمان لینوکس و هایمحیطمعرفی انواع 

 KDEو  Gnomeگرافیکی  هایمحیط افزارهاینرمو کار با ابزارهای و 
1 6 

 3 1 هاآن گذارینامها و نحوه فایلها و ها، پوشهسیستم فایل لینوکس و ساختار پارتیشن 3

4 
توزیع  یک اندازیراهبرای نصب لینوکس و نصب و  افزارسختی افزارسختهای بررسی نیاز

 Ubuntuرایگان و نسخه غیر سرور لینوکس مانند: 
1 3 

5 

خط فرمان، ساختار فرامین  هایمحیط گذارینامخط فرمان لینوکس، نحوه  هایمحیطمعرفی 

، کار با عملگرهای ورودی، خروجی مانند: bashلینوکس و کار با فرامین مقدماتی محیط 

pipe (| نوشتن در ،)ها، ها و پوشه(، فرامین مدیریت فایل>(، خواندن از ورودی )<) یخروج

 و ... ls ،cat ،mkdir ،cp ،mv ،rm ،rmdir ،cd ،pwd ،less ،more ،which، typeمانند: 

1 6 

6 
و ... کار با فرامین پردازش متن  vim ،nanoویرایشگر متن مانند:  افزارهاینرمآشنایی با 

 و ... cut ،head ،tail ،word count ،grepمانند: 
1 6 

7 
، rpmرامین لینوکس. کار با ف افزارنرمهای ی لینوکس، مدیریت بستهافزارنرمساختار یک بسته 

yum ... و 
1 3 

 3 1 و ... ps ،pgrep ،killها در لینوکس، کار با فرامین ها و انواع پراسسمدیریت پراسس 8

 3 1 و ... chmod ،umask ،chattrها و نحوه کار با فرامین مجوزهای فایل 9

 3 1 و ... df ،du ،mkfs ،mountفرامین ایجاد، فرمت و مدیریت پارتیشن، مانند:  11

 3 1 و ... useradd ،passwd ،groupaddمدیریت کاربران و فرامین  11

12 
آشنایی با  ... و cpio ،tar ،zip ،gzip ،bzipمانند:  سازیفشردهفرامین پشتیبان گیری و 

 cornو  atمانند  بندیزمانفرامین 
1 3 

 3 1 و ... ifconfig ،pingنحوه پیکربندی کارت شبکه در لینوکس و کار با فرمان  13

 48 1 جمع

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .خواهد بود لینوکس عاملسیستمنصب، پیکربندی و کار با  بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

LPIC-1 Richard Blum, Christine Bresnahan  Sybex 2115 

 1395 نشر علوم  سید حسین رجا LPIC-1راهنمای جامع 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 حداقل یک سال سابقه کار مرتبط ارشد مهندسی کامپیوتر با کارشناسیحداقل 
 

 وسایل موردنیاز درس مساحت، تجهیزات و

شگاه ستمنفره، مجهز به  21افزار با ظرفیت نرم آزمای ستمدارای  هایسی شبکه، تخته وایت برد، عاملسی دئو وی لینوکس و 

 پروژکتور

 

 روش تدریس و ارائه درس

 انجام سناریوهای مختلف ،کار عملیتوضیحی، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 تمرین عملی، آزمون عملی
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 درس زبان تخصصی -3-18
 تخصصینوع درس: 

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 کامپیوتر مهارت در خواندن روان و درک صحیح متون زبان انگلیسی در حوزه: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 3 نوشته شده در حوزه فناوری اطالعات شامل کامپیوتر، فناوری اطالعات و مدیریت هایمتن 1

2 
ها و اصطالحات مطرح در حوزه فناوری اطالعات، کامپیوتر و نحوه خواندن عالئم فرمول

 مدیریت
3 - 

3 
چگونگی تهیه پیکره اصلی یک متن فنی مرتبط با مهندسی فناوری اطالعات و فرایند نگارش 

 نویسپیشاز رئوس مطالب تا ویرایش آخرین 
3 - 

4 
 صورتبهفناوری اطالعات درزمینه شنیداری و قدرت درک مفاهیم ارائه شده  هایتکنیک

 شفاهی
3 - 

5 

 در ارتباط با عناوین زیر: تیاتوضیحارائه متون، مقاالت و 

سبات ابری  ستم -سازیبهینه –ارتباط داده  - لینوکس –امنیت  –محا   هایانزب – عاملسی

سیبرنامه سانه –اجتماعی  یهاشبکه – سازیشبیه – نوی صنوعی – یاچندر  - هوش م

 ... اینترنت و –کامپیوتری  یهاشبکه

21 - 

 - 32 جمع

 

 تخصصی مورد انتظارهای عمومی و مهارت -ب

دا خواهد پی تخصصی هایمتنمختلف کامپیوتر و  یهاحوزهکلمات تخصصی  آشنایی با درس ینپس از گذراندن ا دانشجو

 .کرد

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Oxford English for Information 

Technology 
  Oxford 

University Press 
2116 

Computing K. Boeckener, 

Charles Brown 
 Oxford 2111 

Select short article on computer engineering and information technology (from different authors) 
 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 کامپیوتر با تسلط به زبان انگلیسی ارشد کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به ویدئو پروژکتوراستاندارد کالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ای، تمرین و تکرارمباحثه ،توضیحی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 هی، آزمون کتبیهای شفاپرسش
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 درس امنیت اطالعات -3-19
 نوع درس: تخصصی

 نیاز: مهندسی اینترنتپیش

 - هم نیاز:

 ی ارتباطیهاشبکهآشنایی با امنیت در فناوری اطالعات و : هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
 –نیازهای امنیتی گذشته و حال  -( یریپذدسترس ،صحت محرمانگی،) تیامنمفاهیم اولیه 

 های برقراری امنیتچالش
4 1 

2 

 OSI: ITU- T X.811معماری امنیتی 

 امنیت: هایجنبه

 جعل هویت، ارسال دوباره پیام، تغییر، منع سرویس –حمالت امنیتی: شنود، تحلیل ترافیک 

 مکانیزم امنیتی

 X.811  RFC 2828سرویس امنیتی: 

4 1 

3 

 انواع رمزنگاری:

ای رمزهای قطعه -رمزهای متقارن  هایالگوریتم –رمزنگاری متقارن  -رمزهای کالسیک 

DES ،AES - هایالگوریتم –رمزهای فیستل  –ای رمزهای دنباله IDEA ،Blowfish ،

RC5 

11 1 

4 

 احراز اصالت پیام و رمزنگاری کلید عمومی:

MAC :Massage Authentication Code 

 SHA - MD5الگوریتم  –توابع درهم سازی امن 

 Diffie Hellmanالگوریتم  – RSAالگوریتم  –رمزنگاری کلید عمومی 

11 1 

5 

 امنیت الیه انتقال:

 (IPSEC-SSL/TLSامنیت وب ) تأمینمختلف  هایروش –وب  تهدیدکنندهخطرات 

 امضای دوبل (SET: Secure Electronic Transactionsهای پرداخت )امنیت تراکنش

4 1 

 1 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

حفاظت از اطالعات و انتقال امن  یچگونگانواع تهدیدات امنیتی و اصول و  آشنایی بادرس  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 .پیدا خواهد کرد اطالعات در بستر اینترنت

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 هادادهامنیت 
-علی ذاکر الحسینی

 احسان ملکیان
 1396 نص 

Information Security The Complete 

Refernce 

Mark Rhodes-

Ousley 
 McGraw-Hill 2113 

Cryptography and Network 

Security:Principales and Practice 5th ed. 
William and 

Stallings 
 Prentice Hall 2111 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 کامپیوتری یهاشبکهتجربه تدریس دروسی مانند  باکامپیوتر  هایگرایشحداقل مدرک کارشناسی ارشد 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به وایت بورد و ویدئو پروژکتور استاندارد کالس
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پژوهش ،تمرین و تکرار توضیحی،

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 کتبی، تحقیقآزمون 
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 سازیگرافیک و متحرکدرس آزمایشگاه  -3-21
 نوع درس: تخصصی

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 طراحی و ساخت انیمیشن: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 - سازیدر متحرک Adobe Animate یهاتوانایی بیان کاربردها و 1

 2 - الزم برای شروع یک پروژهمحیط برنامه، اجزای آن و تنظیمات  2

3 
 تدرنهایو  پروژه موردنظر خود ایجاد و تنظیم هایویژگی( را متناسب با Documentپروژه )

 الیه باز ذخیره کند. صورتبه آن را
- 3 

 4 - بندیگروهو  TimeLineو پنجره  مفهوم الیه، مدیریت الیه 4

5 
ی هارنگ( و استفاده از Vectorترسیم برداری )طراحی و اجرای لوگو با استفاده از ابزار 

 پرکاربرد
- 5 

 6 - و توانایی ایجاد انواع سمبل Library پنجره ،هاآن ماتیتنظ و هاسمبل انواع سمبل، مفهوم 6

7 

( عناصر Import) واردکردنتبلیغاتی متحرک با استفاده از  شعارهایطراحی و اجرای بنر و 

، Motion Tween) سازیمتحرکگرافیکی، ابزارهای داخلی برنامه و همینطور اصول 

Shape Tween  وClassic Tween) 

- 6 

8 
ول یاص و هامبلیسیم، یلیغاتی )با کمک ابزار ترسیاینتروی تب ندییبانیزمی، اجرا و یطراح

 (سازیمتحرک
- 6 

 6 - آن سازیمتحرکو طراحی یک لوگو و  و لوگوموشن Cameraمفاهیم  9

 Character - 5و  Boneبا مفاهیم  کار 11

 4 - انواع خروجی 11

 48 1 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 Characterازی سساخت بنرهای تبلیغاتی، اینتروی تبلیغاتی، لوگوموشن و متحرک بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 .پیدا خواهد کرد

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 Adobeراهنمای آنالین 

helpx.adobe.com 
    Adobeشرکت 

محتوای الکترونیکی عمومی  تولیدکننده

 جلد اول

 محمدرضا محمدی

 عفت قاسمی

 حبیب رسا

 زارعی الدینجالل

 

دفتر تألیف کتب فنی و 

وزارت آموزش  ایحرفه

 و پرورش

 

Adobe Animate CC Classroom 

in a Book 

Russell Chun 

  Adobeشرکت 
Adobe System 

Incorporated 
2118 

 میالدی

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 موردنظر افزارهاینرمتکنولوژی آموزشی مسلط به  یاگرافیک  یاارشد کامپیوتر  کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 موردنیاز افزارهاینرموتری مجهز به شبکه و متصل به اینترنت و نصب سایت کامپی 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین، تکرار، کارگاه، پروژه محور
 

 ارزشیابی درسروش سنجش و 

 عملی، پروژه آزمون
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 درس مباحث ویژه -3-21
 نوع درس: تخصصی

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 نویسی موردنیاز در بازار کارمباحث جدید در حوزه برنامه شناخت: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

یادگیری  زمان

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
 هارائ مدیر گروهبا نظر  نویسیبرنامه هایزباندر این درس یکی از موضوعات روز در حوزه 

 گردد
32 32 

 32 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .خواهد کردی آشنایی پیدا افزارنرمبا مبحث جدیدی در حوزه درس  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 با حداقل یک سال سابقه کار مرتبطکامپیوتر  هایگرایشارشد  کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ذکرشدهل که در سرفص یافزارنرمهمراه با امکانات  و متصل به اینترنترایانه و کامپیوترهای مجهز شده به شبکه  آزمایشگاه

 ویدئو پروژکتور است، تخته وایت برد،

 

 روش تدریس و ارائه درس

 عملی و تمرین آزمایشگاه، توضیحی
 

 ارزشیابی درسروش سنجش و 

 کتبی، آزمون عملی، تحقیقآزمون 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 درس اینترنت اشیاء -3-22
 نوع درس: تخصصی

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 پروژه در حوزه اینترنت اشیا و انجام چند اینترنت اشیاء نظریمفاهیم  شناخت: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

های کاربرد، سیر تکامل، اکوسیستم، استانداردهای مطرح، مفاهیم پایه، تعریف، اهمیت، دامنه

 های اینترنت اشیاءمزایا و چالش

 مرجع اینترنت اشیاء هایمدلمعماری و 

 زیرساخت اینترنت اشیاء

 حسگرها، عملگرها و ...ها، ها، اشیاء، چیزدستگاه

 های حسگر بیسیمشبکه

 های کامپیوتری در زیرساخت اینترنت اشیاءانواع استاندارهای شبکه

 های موردنیاز در الیه ارتباطات اینترنت اشیاءتعامالت، سازگاری و پروتکل

 های اینترنت اشیاءپلتفرم

 ها و معماری سرویس گرا در الیه کاربرد اینترنت اشیاءسرویس

 ها Applicationهای تطبیق چالش

 های امنیتی و حریم خصوصی اینترنت اشیاءچالش

14 1 

2 
افزارهای اینترنت اشیاء، شامل: آشنایی و نحوه کار با انواع حسگرها، نحوه کار عملی با سخت

 عملگرها، میکروکنترلرها
4 4 

3 
نویسی افزاری متداول برای اینترنت اشیاء و نحوه برنامههای سختنحوه کار عملی با پلتفرم

 و ... Arduino ،Raspberry Piمانند:  هاآنبا 
4 8 

4 
و ... و نحوه ارتباط  Bluetooth ،Wi-Fi ،Ethernetای مانند: های موردنیاز شبکهماژول

 افزاریهای سختبا پلتفرم هاآن
4 4 

 BMS 4 1ساختار و اجزاء  5

6 
 Contikiعامل اینترنت اشیاء، مانند: سیستم

 Coojaساز اینترنت اشیاء مانند: شبیه
2 6 

 11 - انجام یک پروژه عملی اینترنت اشیاء 7

 32 32 جمع

 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 سازیپیادها ر ه مرتبطپروژ تعدادی و عملی اینترنت اشیاء نظریمفاهیم  عالوه بر آشنایی بادرس  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 .خواهد کرد

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Internet of Things for 

Architects Perry Lea  PACKT 

Publishing 
2118 

Learning Internet of Things Peter Waher  PACKT 

Publishing 
2115 

Designing the Internet of 

Things 

Adrian McEwen, Hakim 

Cassimally  Wiley 2114 

Getting Started with the 

Connecting Internet of Things: 

Sensors and Microcontrollers 

to the Cloud 

Cuno Pfister  O'Reilly 2111 

Designing Connected 

Products: UX for the 

Consumer Internet of Things 

Martin  ,Claire Rowland

Ann  ,Alfred Lui ,Charlier

odmanElizabeth Go ,Light 
 O'Reilly 2115 

Internet of Things 

Programming Projects 
Colin Dow  PACKT 

Publishing 
2118 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 باارشد کامپیوتر  کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ا همراه ب ،کارگاه کامپیوتر مجهز به شبکه و متصل به اینترنت، ویدئو پروژکتور و مجهز به تخته وایت برد استانداردکالس 

 کنترلرها، حسگرها، میکروهاماژولکارگاه اینترنت اشیا مانند انواع امکانات 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار تمرین ،کار عملی توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 و کتبی، تحقیق و پروژه تمرین عملی، آزمون عملی

 
 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Perry+Lea&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExPTzI1y80xUIJwUyoKiiqy03K1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsXIGpBYVVSr4pCYCAE1ebwRKAAAA&ved=2ahUKEwiph-7xy6DgAhVS2KQKHRrrAoYQmxMoATAQegQIBBAK
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Cuno+Pfister&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKM60sN0tT4gXxDNOqkgzj07KztGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHyOJfm5SsEpGUWl6QWAQAOqwssTAAAAA&ved=2ahUKEwj6oOn_yqDgAhVODOwKHeV9Af0QmxMoATARegQIDBAK
http://www.oreilly.com/catalog/9781449310110/
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Martin+Charlier&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVoJzk8yNjKu0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsfL7JhaVZOYpOGckFuVkphYBAF_3fjdQAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoAjARegQIAhAL
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Martin+Charlier&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVoJzk8yNjKu0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsfL7JhaVZOYpOGckFuVkphYBAF_3fjdQAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoAjARegQIAhAL
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Claire+Rowland&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVoJyLQyMTErMTLRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixax8jnnJGYWpSoE5ZfnJOalAADc3kVvTwAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoATARegQIAhAK
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Ann+Light&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVuIBc42LMwqK4ku0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsXI65uUp-GSmZ5QAADcggHxJAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoBDARegQIAhAN
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Ann+Light&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVuIBc42LMwqK4ku0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsXI65uUp-GSmZ5QAADcggHxJAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoBDARegQIAhAN
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Alfred+Lui&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVoJyk03NqozK07RkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxcjnmpBWlpij4lGYCAAJRAsVLAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoAzARegQIAhAM
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Elizabeth+Goodman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVuLSz9U3MK00NTYy0JLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsQq6JqTWZWYlFqSoeCen5-Sm5gHAHq5wBJPAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoBTARegQIAhAO
http://www.oreilly.com/catalog/9781449310110/
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Colin+Dow&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyvrMyzKDE2UIJyi8yzq3LSKrVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxcjrn52TmKbjklwMA-HcwgUoAAAA&ved=2ahUKEwipkqeozKDgAhUJzKQKHXbYCz0QmxMoATATegQICRAK


 

65 

 کارآموزیدرس  -3-23
 نوع درس: تخصصی

 واحد درسی 51پس از گذراندن  نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 مرتبط هایفعالیتکاری و قوانین حاکم بر آن و انجام  هایمحیط شناخت :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

مرتبط با صنعت که در حوزه کامپیوتر فعالیت دارند  هایمحیطشود دانشجو در توصیه می

 های کامپیوتری،شبکه هایحوزهتواند در مرتبط می هایمحیط. را بگذراند کارآموزی دوران

 افزار،نویسی وب، تعمیر و مونتاژ سختنویسی موبایل، برنامهکاربردی، برنامهنویسی برنامه

های الکترونیکی، پشتیبانی از افزاری، کارگاهافزاری و سختنرم هایسیستمپشتیبان 

ولید ای، تچندرسانه افزارهاینرمگرافیکی، تولید  افزارهاینرماینترنتی، کار با  هایسایت

 .ازی و غیره باشدسبازی افزارهاینرم

های فراگرفته یا گزارش کاملی به شود دانشجو از ماحصل آموزشدر انتهای کار توصیه می

 .دفراگرفته تولید نمای هایآموزشمستندات ارائه دهد و یا کلیپی آموزشی با محوریت  همراه

- 241 

 241 - جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

محیط کار، تعامل با دیگران، نحوه مذاکره و گفتگو، نظم و ترتیب، آراستگی در  با آشناییدرس  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 .و غیره پیدا خواهد کرد مؤسسهدرآمدهای نحوه و  هاهزینهآشنایی با انواع ، گفتار و ظاهر

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -ج

 های مدرسویژگی

 کار سال 3سابقه حداقل  ارشد کامپیوتر با کارشناسیحداقل 
 

 

 

 

 
 

 

 عملی نظری 

 2 1 تعداد واحد

 241 1 تعداد ساعت

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 فراگرفته شده یهاشده، آموزشکارفرما، مستندات تهیه یبر اساس نظم و ترتیب ورود و خروج، میزان رضایتمند
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 درس پروژه -3-24
 تخصصی نوع درس:

 واحد درسی 51از گذراندن  پس نیاز:پیش

 - هم نیاز:

فراگرفته شده در طول  هایروشو  هامدلبر اساس مطالب،  یمساله واقع یک سازیپیادهو  یلو تحل یهتجز هدف کلی درس:

 دوره

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 انتخاب یک موضوع با کمک استاد راهنما

 افزارنرممختلف زیر اقدام به طراحی و تولید  هایزمینهدانشجو در  رودمیدر این درس انتظار 

 نماید:

 کاربردی متصل به پایگاه داده افزارهاینرمطراحی و تولید 

 پویا و داشتن پایگاه داده صورتبهاینترنتی  هایسایتطراحی و تولید 

 مبتنی بر موبایل با داشتن پایگاه داده افزارهاینرمطراحی و تولید 

 های گرافیکی و تعاملی مطلوبای آموزشی با قابلیتچندرسانه افزارهاینرمطراحی و تولید 

 سؤالگیری و بانک و در صورت امکان با داشتن سیستم آزمون

 افزاریو نرم افزاریهوشمندسازی با تلفیق ابزارهای سخت هایسامانهطراحی و ساخت 

 بازی مبتنی بر وب یا موبایل با گرافیک و امکانات مطلوب افزارهاینرمطراحی و تولید 

هوشییمند در جهت تشییخیص و شییناسییایی در حوزه هوش  افزارهاینرمطراحی و تولید 

 مصنوعی

 تحت شبکه افزارهاینرمطراحی و تولید 

احث روز و که موضوع از مبوط بر آنیی تحقیقاتی در حوزه کامپیوتر منهاپروژهانجام 

 باشدمینوین باشد بالمانع  هایفناوری

  

   تهیه پروپوزال پروژه 2

   مطالعه متون علمی برای پیشینه موضوع تحقیق 3

   و اجرای راهکارهای مدنظر در پروژه سازیپیاده 4

   مطابق با استاندارد نگارش نامهپایانتدوین مستندات  5

   جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

و  با مراحل تجزیه یک پروژه کاملگرفته در کل دوره تحصیل فرا هایمهارتبا تلفیق  درس ینپس از گذراندن ا دانشجو

 را انجام خواهد داد. افزارنرمتحلیل، طراحی، تولید و آزمون 

 

 عملی نظری 

 3 1 تعداد واحد

 - - ساعتتعداد 
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -ج

 مدرس هایویژگی

 ارشد رشته مهندسی کامپیوتر کارشناسیحداقل دارای مدرک 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 شبکه و اینترنت به متصل هایسیستم با رایانه کارگاه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 دانشجوتعامل با  ،توضیحی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 با حضور حداقل دو داور جهت ارزیابی و ارزشیابی و اخذ مستندات کامل پروژه ایجلسهتحویل پروژه تعریفی در قالب 

 

 

 

 

  



 

68 

 درس پردازش تصویر کاربردی -3-25
 نوع درس: اختیاری

 - نیاز:پیش

 - نیاز:هم 

 پردازش تصویر و انجام تعدادی پروژه کاربردی در این حوزه هایالگوریتممفاهیم و  شناخت: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 2 1 (Pythonیا  Matlab) افزارنرممحیط  1

2 

 (Pythonیا  Matlab) نویسیبرنامهمقدمات 

 متغیر، آرایه، ماتریس -

 ایرابطهریاضی، منطقی و  عملگرهای -

 توابع ریاضی -

 دستورات شرطی و حلقه -

 هارشتهکار با  -

8 5 

3 

 مفاهیم رنگ و تصویر

 پیکسل، ابعاد و اندازه تصاویر -

 رنگی استانداردهایانواع تصاویر و  -

 هاآنتصویر و شناسایی رنگ  هایپیکسلکار با  -

8 4 

4 

 تصویرپردازش اولیه 

 باز کردن و کسب اطالعات تصویر و ذخیره آن -

 و ... با استفاده از توابع Grayبه  RGBانواع تبدیل تصویر  -

 تغییر اندازه، چرخش، چیدن و بریدن تصویر -

 هاو کار با پیکسل دستکاری تصویر -

2 6 

5 

ه انتخاب ب بعضاًتصاویر )تمامی این بخش با استفاده از توابع آماده،  سازیبهینهفیلترها و 

 دستی( صورتبهمدرس 

 هیستوگرام و نمودار آن -

 کیفیت شدت نور تصویر طبق هیستوگرام سازیبهینه -

 منفی کردن تصویر -

 تنظیم کنتراست انواع تصاویر -

 حذف نویز هایروشنویز، انواع  -

8 8 

6 

 صورتهببه انتخاب مدرس  بعضاًشناسایی اشیا )تمامی این بخش با استفاده از توابع آماده، 

 دستی(

 مراحل کلی -

4 8 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 انواع همسایگی -

 لبه برداری هایروشانواع  -

 ساخت سازه -

 تقویت لبه -

 درون یک شی هایحفرهپر کردن نواحی و  -

 نحوه حذف اشیا اضافی و کوچک -

 ...مساحت، محدوده جعبه، وسط شی و  مانندکسب اطالعات از شی  -

تشخیص محل پالک یک خودرو )بدون شناسایی کاراکترها(  مانندسازی یک پروژه پیاده -

 یا ...

 32 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .یی پیدا خواهد کردپردازش تصویر آشنا هایالگوریتمو انواع  هابا روش درس ینپس از گذراندن ا دانشجو

 

 خارجی( منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  عبدالرحمن حیدری MATLABپردازش تصویر در 
به آوران، کلک 

 زرین
1388 

 MATLABپردازش تصویر دیجیتال در 
 ،بهرام عادلیان

 محسن سرداری زارچی
 1393 سانتشارات ناقو 

 1398 کیان رایانه سبز  نظرمحسن خوش و پایتون OpenCV پردازش تصویر با

 پردازش تصویر دیجیتال
 ،وودز ریچاردیوجین

 رافائل گونزالس
 1395 رایانهعلوم  جعفر نژاد قمی

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 پردازش تصویردرزمینه ای با سابقه کار حرفه کامپیوتر هایگرایشارشد  کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 Python ایو  MATLAB افزارهاینرمنصب و و متصل به اینترنت مجهز شده به شبکه  یوترهایکامپرایانه و  آزمایشگاه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار عملی و تمرین کار توضیحی،

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون عملی، تحقیق، آزمون کتبی

https://www.ketabrah.ir/author/29433-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86+%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%84+%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B3&select-author=author-exact
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 رباتیکدرس  -3-26

 یاریدرس: اخت نوع

 نیاز: هوش مصنوعیپیش

 - هم نیاز:

 ربات هایسیستم کنترل و ریزیبرنامه طراحی، اولیه، سازیمدل آشنایی با: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
 یهااتروب بندیدسته ،هاروبات کاربردهای مصنوعی، هوش و روباتیک اولیه تعاریف و علوم

 متحرک
2 - 

 2 4 هافالپیپ، فلهاگیتآنالوگ و دیجیتال، مدارات منطقی،  هایسیستمالکترونیک در روباتیک،  3

4 
ه، رل اندازراهها، مدار ها، رلهپلکسر، شمارندهکد، مالتی هایمبدلآشنایی با دیکودر، انکودر، 

 منبع جریان، مبدل دیجیتال، سون سگمنت، نمایشگرهای ماتریسی، رگوالتور ولتاژ
4 2 

 2 4 اندازراه، مدارهای هاآنو انواع  هاروباترایج در  هایچرخمکاترونیک، انواع  5

6 
سنسورهای  ، سنسورها نوری، سنسورهای دما، سنسورهای صوتی،هاآنسنسورها و انواع 

 شتاب سنج
4 2 

 2 4 موتور اندازیراه، DCموتورهای الکتریکی، موتورهای  7

 8 4 هاآن نویسیبرنامه، آشنایی با هاآنمیکروکنترلرها و انواع  8

 Proteus 2 6 افزارنرممدارات الکتریکی و الکترونیکی  سازشبیه 9

 8 4 پروژه عنوانبهیک ربات ساده  سازیپیاده 11

 32 32 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظارهای مهارت -ب

 هد کرد.خوا سازیپیادهآشنا شده و در عمل تعدادی پروژه را نیز مفاهیم اصولی رباتیک با  درس ینپس از گذراندن ا دانشجو

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Introduction to Autonomous Mobile 

Robots 

Roland Siegwart  

and Illah R.  

Nourbakhsh 

 MIT Press 2114 

https://www.ros.org/     

Robot Modeling and Control 
M.W. Spong, S. 

Hutchinson, M. 

Vidyasagar 
 Wiley 2116 

Robotics, Vision and Control: 

Fundamental Algorithms In MATLAB 
p. Corke  Springer 2117 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 و رباتیک ++Cسه سال سابقه تدریس دروسی نظیر  باکامپیوتر  هایگرایشحداقل کارشناسی ارشد 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

افزارهای رمنوتری مجهز به شبکه و متصل به اینترنت جهت نصب و سایت کامپی ویدئو پروژکتور مجهز به استانداردکالس 

 و وجود تجهیزات الزم بر اساس سرفصل برای ساخت یک ربات ساده سازیشبیه

 

 روش تدریس و ارائه درس

 پروژه محور صورتبه ترجیحاًسازی عملی در کارگاه، پیاده ،ایمباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 پروژه عملی ،عملی آزمون ،ترمپایانآزمون 

 

 

 
 

  



 

72 

 سازیدرس شبیه -3-27
 نوع درس: اختیاری

 نیاز: آمار و احتماالتپیش

 - هم نیاز:

 Arenaمربوطه مانند  افزارهاینرمسازی با سازی کامپیوتری و پیادههای شبیهها و مدلآشنایی با مفاهیم، روش: هدف کلی درس

 مشابه افزارهاینرم و یا
 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
عایب ، مزایا و مسییازیشییبیهکامپیوتری، تعریف سیییسییتم، تعریف  سییازیشییبیهبر  ایمقدمه

 سازیشبیه، کاربرد سازیشبیه
3 1 

 2 2 هامدلگسسته و پیوسته، مدل سیستم و انواع  هایسیستماجزای سیستم، تعریف  2

 2 2 مونت کارلو سازیشبیهاز آن،  هایینمونهبا ذکر  پیوسته سازیشبیه 3

 4 1 افزارنرمدر  سازیشبیه سازیپیادهاز  هایینمونه 4

5 

فرآیند، الگوی ورود مشتریان، الگوی خدمت،  هایویژگیمبانی و مفاهیم مرتبط با صف، 

نظم صف، ظرفیت صف و مراحل خدمت، رفتار گذرا و پایای صف، معیارهای عملکرد 

 سیستم صف در بلند مدت

4 4 

 2 2 سازیشبیهی افزارنرمهای مروری بر بسته 6

7 
 هایزبانو مراحل آن، معرفی  (DESگسسته پیشامد ) هایسیستم سازیشبیهمبانی و مفاهیم 

 هاآنگسسته پیشامد و مقایسه  هایسیستم نویسیبرنامه
4 4 

 4 4 سازیشبیهبررسی و کاربرد یک ابزار  8

 2 2 قطعی و احتمالی هایستمیس ،کاراییموجودی، معیارهای  هایسیستم 9

 2 2 (تولید اعداد تصادفی و ... هایروشاعداد تصادفی )خواص اعداد تصادفی،  11

 2 3 )مروری بر مفاهیم، توزیع گسسته، پیوسته، پواسون( سازیشبیهی آماری در هامدل 11

 2 2 سازیشبیههای ورودی تحلیل آماری داده 12

 1 2 سازیشبیهی هامدلاعتبار سنجی و تصدیق صحت  13

 32 32 جمع

 

 انتظارهای عمومی و تخصصی مورد مهارت -ب

تلف ی مخهامدل گسسته و پیوسته، هایسیستمانواع  ،سازیشبیهمبانی و مفاهیم  با درس ینپس از گذراندن ا دانشجو

 .آشنایی پیدا خواهد کرد سازیشبیه افزارهاینرمو  هازبان ،سازیشبیه

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 شامدگسسته پی هایسیستم سازیشبیه
 جری بنکس

 جان کارسن

هاشم 

 محلوجی
 1397 دانشگاه شریف

Discrete-Event System 

Simulation, 5th Edition 
J. Banks, J. S. Carson, B. 

L. Nelson, D. M. Nicol 
 Pearson 2111 

Modeling and Simulation of 

Discrete Event Systems 
Byoung Kyu Choi and 

DongHun Kang 
 wiley 2113 

شامد گسسته پی هایسیستمسازی شبیه

 رناابا 

، بهنام حذاربهروز دانشیان، 

 بهزاد پیروز
 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی
1393 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 و آشنا به مباحث آماری سازیشبیه هایسیستمکامپیوتر با تجربه کار با  ارشد کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و ... Arena، Python موردنیاز افزارهاینرمو  و متصل به اینترنت شبکه به شده مجهز هایو سیستم رایانه آزمایشگاه

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و عملی ایپروژه، ایمباحثه توضیحی،

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 عملی، پروژه عملی نظری، آزمونآزمون 

 

 

 
  

https://www.gisoom.com/search/book/author-272504/پدیدآورنده-بهنام-حذار/
https://www.gisoom.com/search/book/author-272504/پدیدآورنده-بهنام-حذار/
https://www.gisoom.com/search/book/author-272503/پدیدآورنده-بهزاد-پیروز/
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 درس رایانش ابری -3-28
 نوع درس: اختیاری

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 ای در رایانش ابریمفاهیم کلیدی و پایه شناخت: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 4 رایانش ابری، خصوصیات ابر ابری، مفاهیم اساسی و اصطالحات، تاریخچه معرفی رایانش 1

2 
تحویل ابر،  هایمدلرایانش ابری،  ، جوانب مثبت و منفیNISTچارچوب ، رایانش ابری

 استقرار ابر، مدل خدمات رایانش ابری هایمدل
3 - 

3 
، پذیری و کشسانی، استقرار، تکثیرسازی، توازن بار، مقیاسابر: مجازی هایفناوریمفاهیم و 

 نامه سطح خدمات، مراکز داده، فناوری وب.نظارت )مانیتورینگ(، توافق
4 - 

4 
، Google Cloud Platform ،(AWS)ی و خدمات عمومی ابر: افزارنرمبسترهای 

Microsoft Azure  هاآنو معرفی امکانات 
3 5 

5 

 امنیتی رایانش ابری هایچالش

 رویکردهای امنیتی ابر: رمزگذاری، رمزگذاری/مبهم سازی، معرفی امنیت ابر -

 امنیتی ابر و الگوهای مربوط هایمدلاستانداردها،  -

 امنیت ابر در خدمات دهندگان عمومی ابر -

4 - 

6 

 :بازمتنو مدیریت ابر  سازیپیاده

ب و پیکربندی یروند نص - هامؤلفه – Open Stackو  Eucalyptusمعماری  هایییویژگ

 استفاده از رابط کاربری )رابط وب( ابر –وظیفه مدیریت ابر  -فرم هر دو پلت

4 11 

7 

 های ابری:معماری برنامه

نتی های سهای ابری در مقایسه با برنامهمعماری برای برنامه -افزار ابری الزامات کاربرد نرم

 های ابریسازی در برنامهموازی –رویدادها  - SOA گرامعماری سرویس –

2 7 

8 
Docker and Kubernetes: 

مدیریت  - Kubernetesدرک معماری  - Dockerمعرفی  – ها Containerدرک مزایای 

 Kubernetesها با برنامه

8 11 

 32 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

ا پیدا ر های ابریفرمپلتاستفاده از درک مفاهیم عمیق مربوط به رایانش ابری و  توانایی درس ینپس از گذراندن ا دانشجو

 .خواهد کرد

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Cloud Computing Solutions 

Architect: A Hands-On Approach 
Arshdeep Bahga  VPT 2119 

Ahead in the Cloud: Best 

Practices for Navigating the 

Future of Enterprise IT 
Stephen Orban  

CreateSpace 

Independent 

Publishing Platform 

2118 

Architecting the Cloud: Design 

Decisions for Cloud Computing 

Service Models 

Michael J. Kavis  Wiley 2114 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

درزمینه سال سابقه مفید  سه با OpenStackو  Docker افزارهاینرممسلط به  کامپیوتر هایگرایشارشد  کارشناسیحداقل 

 رایانش ابری
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ستمکارگاه رایانه با  شبکه مجهز هایسی صل به اینترنت به  سخت و مت  زارهایافنرمافزاری برای اجرای و حداقل امکانات 

 موردنیاز
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار عملی و پروژه هی،کارگا ،تمرین و تکرار توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 تحویل پروژه ،و پاسخ پرسش ،عملی ، آزموننظریآزمون 
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 کاویدرس داده -3-29

 نوع درس: اختیاری

 نیاز: آمار و احتماالتپیش

 - هم نیاز:

 کاویآشنایی با مفاهیم، کاربردها و ابزارهای داده: درس هدف کلی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 کاویدادهمباحث 

 چیست کاویداده -

 و لزوم استفاده از آن در کاربردهای مختلف کاویدادهمفاهیم اولیه  -

 کاویداده هایتکنیکمعرفی  -

 چیست یادگیری ماشین -

 یادگیری با ناظر و بدون ناظر -

4 1 

2 

 کاویدادهابزارهای 

و  Python ،R ،RapidMiner ،Weka شامل: کاویدادهمعرفی ابزارهای متداول برای  -

... 

 هاها و محدودیتمقایسه ابزارها از لحاظ ویژگی -

2 2 

3 

 هاداده سازیآماده

 هاآنها و خصوصیات انواع داده -

 هاداده سازیآماده هایتکنیک -

 هاداده آوریجمع -

 هاتغییر شکل داده -

 نمونه( کاهش ها )کاهش صفات،کاهش داده -

 ، ...SASها مانند داده سازیآمادهکار با ابزارهای  -

4 4 

4 

 الگوهای مکرر و قوانین انجمنی

 قوانین انجمنی -

 (FP-Growthو  Aprioriالگوریتم مکرر ) تولید الگوهای -

 انجمنیتولید قوانین  -

 تولید الگوهای مکرر هایالگوریتمکار با  -

 کاویدادههای مختلف توسط ابزارهای متداول طرح و انجام مثال  -

4 6 

5 

 (Classification) بندیطبقه

 بندیطبقهمتداول در  هایروشو کاربرهای آن و معرفی  بندیطبقهمفهوم  -

 با استفاده از درخت تصمیم بندیطبقه -

6 6 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 (Informatio Gain ،Gini Index، Gain Ratio) صفات خاصهمعیارهای انتخاب  -

 (ID3 ،C4,5 ،CART ،CHAID) درخت تصمیم هایالگوریتمآشنایی با  -

-Accuracy ،Error Rate ،Precision، Recall،Fبررسی معیارهای ارزیابی طبقه بند ) -

Measure) 

 با استفاده از قانون بیز بندیطبقه -

 همسایه( تریننزدیک kبر اساس تشابه نزدیک )الگوریتم  بندیطبقه -

 انواع فاصله سنجی -

 سازینرمال -

 چندبعدیهای برای داده KD-treeالگوریتم  -

 کاویدادههای مختلف توسط ابزارهای متداول طرح و انجام مثال -

6 

 (Clustering) بندیخوشه

 بندیخوشهمتداول در  هایروشو کاربردهای آن و معرفی  بندیخوشهبررسی مفهوم  -

 های دودویی، پیوسته، کیفی(ها )دادهمعیارهای تشابه و انواع داده -

 و ... K-Means، مانند: بندیخوشهمختلف  هایالگوریتمو  هاتکنیکبررسی  -

 کاویدادههای مختلف توسط ابزارهای متداول طرح و انجام مثال -

6 6 

7 

 کاویدادهکاربردهای 

 پیشنهاد دهنده هایسیستم -

 بینی رتبهپیش .

 معیارهای شباهت .

. Collaborative filtering 

 تحلیل و بررسی نمودارهای بزرگ -

 رتبه صفحه -

 فرمول گوگل برای رتبه صفحه -

 هاانباره داده -

 انبار داده اجزاء .

 شمای انبار داده .

 OLAPتحلیل داده و  .

 SQL Server Data Toolsو  Microsoft SQL Serverکار با انبار داده  .

6 8 

 32 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

ت دس و تحلیل داده کاویدادهتوانایی ورود داده در انبار داده و انجام کلیه فرآیندهای  بهدرس  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 .پیدا خواهد کرد
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 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبععنوان 

 (هاتکنیکمفاهیم و ) یکاوداده
  ،ژان پی ژیاوی هان،

 میشلین کمبر
 1398 نیاز دانش پوراسماعیلمهدی 

 کاربردی کاویداده

 محمد صنیعی آباده،

 سینا محمودی،

 طاهر پرورمحدثه 

 1391 نیاز دانش 

 WEKAافزار آموزش جامع نرم

 رمکو بوپیبپکارت،

 ،فرانک ایبن

 یرکبیک ریچارد

 پور،جابر کریم

 حامد بابایی،

 حمید جبرئیلی

 1396 دانشگاه هایپژوهش

 Rکاربردی با  کاویداده

 ،محمد مرادی

 ،مجید جوادی

 سهیال مهر موالیی
 1396 نشر دانشگاهی کیان 

Data Mining Concepts and 

Techniques 
Jiawei, 

Micheline Kamber 

and Jian Pei 
 

Morgan 

Kaufmann 
2112 

DATA MINING Concepts, 

Models, 

Methods, and Algorithms 

Mehmed 

Kantardzic 
 

John Wiley & 

Sons, Inc. 
2111 

Learning Data Mining with 

Python 
Robert Layton  Packt 2115 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 کاویدادهکامپیوتر مسلط به حوزه  هایگرایشارشد  کارشناسیحداقل 
 

 درسمساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز 

شگاهکالس درس مجهز به ویدیو پروژکتور و  صل به اینترنت ورایانه  آزمای شبکه و مت شاره افزارهاینرم مجهز به  در  شدها

 سرفصل
 

 روش تدریس و ارائه درس

 عملی و انجام پروژه آزمایشگاه، و تکرار تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 پروژه، تمرین، عملی ، آزمونآزمون کتبی

 

 

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DA%98%D8%A7%D9%86+%D9%BE%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DA%98%D8%A7%D9%86+%D9%BE%DB%8C&select-author=author-exact
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 های اطالعات مدیریتدرس سیستم -3-31
 نوع درس: اختیاری

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

کسب و کار های  ،هاهای اطالعات مدیریت در سازمانو انواع سیستم ی، معماریاصل میبا مفاه ییآشنا: هدف کلی درس

 العاتیهای اطهای مدیریت دانش و مباحث پیشرفته در سیستمهای پشتیبان تصمیم و سیستمسیستم ،الکترونیکی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 ،یاطالعات هایسیستماهمیت  ،فناوری اطالعات |مدیریت سازمان بر اساس فناوری اطالعات 

 هایمسیستابعاد  ،اطالعاتی مدیریت منابع اطالعاتی سازمان هایسیستماجزای  ،شدنجهانی

 اطالعاتی

4 1 

2 

 ،اطالعاتی بر اساس سطوح سازمان هایسیستم |اطالعاتی در سازمان  هایسیستمانواع 

 اطالعاتی بر اساس هایسیستم ،اطالعاتی بر اساس نوع پردازش و گزارشات هایسیستم

 اطالعاتی یکپارچه هایسیستم ،دیدگاه عملکردی

2 1 

3 
فناوری  أثیرت ،اطالعاتی و سازمان هایسیستمتعامل  |اطالعاتی بر سازمان  هایسیستم تأثیرات

 یتاطالعات مدیر هایسیستمچابک سازی سازمان با  ،اطالعات بر تصمیمی گیری مدیریت
4 1 

4 
 ،الکترونیک تجارت ،الکترونیککسب و کار  |کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی 

 پرداخت الکترونیک
2 1 

5 
 ،أمینتزنجیره  ،کسب و کار فرآیندهای |اطالعاتی و یکپارچگی کسب و کار  هایسیستم

 ارتباط با مشتریان
2 1 

6 
ا و مزای ،مدیریت دانش هایسیستم ،دانش و مفاهیم آن |مدیریت دانش سازمان  هایسیستم

 مدیریت دانش در سازمان هایسیستم سازیپیاده ،مدیریت دانش هایسیستممعایب 
4 8 

7 

 ،انواع تصمیم سازی در سازمان |های سازمانی  گیریتصمیماطالعاتی و  هایسیستم

اطالعات  هایسیستم(, DSS) یارتصمیم هایسیستم ،پشتیبان تصمیم در سازمان هایسیستم

پشتیبانی مدیریت  هایسیستم(, GISاطالعات جغرافیایی ) هایسیستم(, MIS) مدیریت

 (ESSاجرایی )

4 8 

8 

ی و افزارسختزیرساخت های  ،زیرساختتعریف  |اطالعات  هایسیستمهای  زیرساخت

ا هداده سازیذخیرهمنابع  ،های ابری زیرساخت ،سازییکپارچهخدمات مشاوره و  ،یافزارنرم

 و مدیریت اطالعات

6 8 

9 
 هایتمسیس ،اطالعاتی سبز هایسیستم |اطالعات مدیریت  هایسیستممباحث پیشرفته 

 اهو کالن داده کاویداده ،اطالعاتی هایسیستماجتماعی و  هایشبکه ،المللیبیناطالعاتی 
4 8 

 32 32 جمع

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .دست پیدا خواهد کرد اطالعاتی و انواع آن هایسیستممفاهیم  شناخت بهدرس  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 ناقوس  پژمان حسینی اطالعات مدیریت هایسیستمسازمان و 

 مدیریت استراتژیک فناوری اطالعات
 و مهران کرمی ،موالناپوررامین 

 رضا مرادی
 1392 آتی نگر 

 اطالعات استراتژیک هایسیستم
ر دکت ،دکتر سید احمد شیبت الحمدی

 سعید روحانی و مرتضی غالم احمدی
 1392 دستان 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 اطالعات مدیریت هایسیستمسال سابقه کاری در حوزه  3ارشد کامپیوتر با  کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و کارگاه رایانه مجهز به شبکه و متصل به اینترنت ویدئو پروژکتور و مجهز به تخته وایت برد استاندارد کالس

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، کار عملی، تحقیقو تکرار ای، تمرینمباحثه توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ، پروژهعملی آزمون کتبی، آزمونتحقیق،  
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 لریکامپا یدرس طراح -3-31

 یاریدرس: اخت نوع

 نویسی سیستمینیاز: برنامهپیش

 - هم نیاز:

اصلی یک کامپایلر و انواع گرامرها و مراحل مختلف ترجمه از تجزیه و تحلیل لغوی تا  هایمؤلفهآشنایی با : هدف کلی درس

 تولید کد

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 4 هاآن هایتفاوتمفسر و مترجم و  1

 1 4 اصلی یک مترجم هایمؤلفه 2

 1 8 و گرامرها هازبانانواع  3

 1 6 آن سازیپیادهتحلیل لغوی و نحوه  4

5 

 تحلیل نحوی

تقدم عملگر، تقدم  تجزیه پایین به باال هایروشو  LL(1)تجزیه باال به پایین  هایروش 

 LR(1) ،SLR(1) ،LALR(1) ،CLR(1) ساده، تجزیه

12 1 

 1 4 تحلیل معنایی 6

 1 2 مدیریت جدول عالئم 7

 1 4 تولید کد 8

 1 4 کد سازیبهینه 9

 1 48 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .خواهد بود هاآن سازیپیادهو نحوه کارکرد و  هامترجماصلی  هایمؤلفه شناخت بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Compilers:Principles, 

Techniques, and Tools 

A. Aho, M. Lam, R.Sethi, 

J. Ullman 
 Addison Wesley 2117 

Modern Compiler Design 
D. Grune, H. Bal, C. Jacobs, 

K. Langendoen 
 John Wiley 2111 

 1395 پژوهشپوران   فردین شاپوری طراحی و ساخت کامپایلرها

 

 

 عملی نظری 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 های کامپیوترگرایش ارشد کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور مجهز به تخته وایت برد واستاندارد کالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 رو تکرا ای، تمرینمباحثه توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 تمرین و تحقیق ،کتبی آزمون
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 هانیها و ماشزبان هیدرس نظر -3-32

 یاریدرس: اخت نوع

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 مختلف هایمدل شامل بررسی مورد کامپیوتر و مباحث علوم و مهندسی رشته نظری هایجنبه آشنایی با: هدف کلی درس

 باشد.می هاآن کاربردهای و هاآن محاسباتی خواص ،هامدل محاسباتی این توانایی محاسباتی،

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 9 گرامرهاو  هازبانی شمارا و ناشمارا، هامجموعه، ایگزارهمنطق  1

2 

 منظم، عبارات منظم، هایزبان ،یغیرقطع یمتناه هایپذیرنده ،یقطع یمتناه هایپذیرنده

ست گرامرهای  ،یخطّ گرامرهای منظّم، گرامرهای خطی، گردچپ گرامرهای ،یخط گردرا

 ،نامنظم هایزبان

  سییازیسییادهمنظم،  هایزبانمنظم، عبارات منظم، خصییوصیییات بسییتاری  هایزباننظریه 

 نرمال برای گرامرهای مستقل از متن، هایفرمی مستقل از متن، گرامرها

13 1 

3 

شتقاق  هایزبان ستقل از متن، ا ستقل از متن، گرامرهای م شتقاق گردچپم ست، ا ، دگررا

شتقاق، گرامرهای مبهم، گرامرهای نامبهم،  ستقل از متن،  سازیسادهدرخت ا گرامرهای م

 پوش دان، هایماشین

18 1 

4 
، ماشین تورینگ، تصمیم پذیری و تصمیم ناپذیری، مسئله توقف، پیچیدگی پذیریمحاسبه

 محاسباتی
8 1 

 1 48 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .خواهد بود هاآن سازیپیادهو مفسرها و نحوه  هامترجمانواع گرامرها در  شناخت بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Introduction to the theory of 

computation 
Sipser  PWS 2116 

An introduction to formal languages and 

automata 
P.Linz  

Jones & Bartlett 

Learning 
2111 

Introduction to automata theory, 

languages and computation 
J.E.Hopcroft  Addison-Wesley 2111 

 1387 ناقوس  علی ریاحی هاماشینو  هازبانه ینظر هایتمرین یحیحل تشر

 1392 مهستان  مجتبی پور محقق و ماشین هازباننظریه 

 عملی نظری 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 و یادگیری مطلوب درس(استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی  -د

 مدرس هایویژگی

 های کامپیوترگرایش ارشد کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور مجهز به تخته وایت برد و استاندارد کالس

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار نیای، تمرمباحثه توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 تحقیقتمرین و  ،کتبی آزمون
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 تالیجید یهاستمیس یوتریکامپ یدرس طراح -3-33

 یاریدرس: اخت نوع

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

های دیجیتال با رویکرد استفاده از زدایی مدارها و سیستمخودکار طراحی و اشکال هایروشآشنایی با : هدف کلی درس

 ابزارهای طراحی خودکار مدارهای مجتمع

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
های افزار، چرخهطراحی خودکار سخت هایزبان، ابزارها و تالیجید هایسیستمتاریخچه 

 افزارسختهای طراحی ، سبکهاآنو مقایسه  FPGAو  ASICطراحی 
4 4 

2 
 سازیشبیه هایروش، Verilog/VHDLزبان  هایویژگی، افزارسختتوصیف  هایزبان

 افزارسخت
6 6 

3 

در سطوح  افزارسخت، انواع داده، روش توصیف VHDL/Verilogآموزش زبان توصیف 

 دهیمانساز هایتکنیکپارامتریکی،  صورتبهترتیبی، طراحی  هایبلوکمختلف، طراحی 

 توصیف

11 11 

 6 6 سازی و تست پس از سنتزافزار، مراحل انجام سنتز منطقی، شبیهسنتز سخت 4

 6 6 هاآنهای برنامه پذیر صنعتی و معماری داخلی آشنایی با تراشه 5

 32 32 جمع

 

 انتظارهای عمومی و تخصصی مورد مهارت -ب

 هاآنرل و کنت نویسیبرنامهدیجیتالی و  هایسیستمزدایی مدارها و طراحی، اشکال بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 .خواهد بود

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

FPGA Design P.Simpson  Springer 2115 

RTL Hardware Design using VHDL P.Chu  Wiley 2116 

ا تال بیجید یوتریکامپ هایسیستم یطراح

 Verilog افزارسختف یاستفاده از زبان توص
David J. Lilja 

and Sachin 
 1391 ناقوس دادجویان اکبرعلی

 

  

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 و مدارهای دیجیتالی هاتراشهبرق مسلط به کار با  یاکامپیوتر  هایگرایشارشد  کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ی برنامه یو مدارهای دیجیتال هاهیتراشمجهز به  کارگاهدیو پروژکتور و یرد و وییت بیخته واییهز به تیمج استانداردکالس 

 نویسیبرنامهتست و آزمایش به همراه کامپیوترهایی جهت  ابزارهایپذیر و 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کارگاه در محور پروژه صورتبه تکرار و تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 عملی، تمرین و پروژه آزمون کتبی، آزمون
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 درس معماری کامپیوتر -3-34
 نوع درس: اختیاری

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 سازیشبیه افزارهاینرمو کار با  هاآنهای ها و معماریآشنایی با انواع پردازنده: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
ی کلی و معرف هاپردازندهانواع  بندیدستهو تاریخچه آن،  راولیه در معماری کامپیوت تعاریف

 هاپردازندهساختار 
4 1 

 1 2 پردازنده و نحوه محاسبه آن کاراییارزیابی  2

 1 2 اعداد سازیذخیره هایروش 3

 1 2 قالب دستورالعمل، ریز عملیات ،RTLثبات  انتقالزبان  4

 1 2 ...حسابی، منطقی، شیفت و  هایعملریز  5

 1 2 هاکننده، تفریق هاکنندهطراحی واحد حسابی و منطقی، جمع  6

7 
وقفه در  سییازیپیادهورودی/خروجی، انواع وقفه و  هایدسییتگاهدسییترسییی به  هایشیییوه

 پردازنده
2 1 

 1 2 کنترل انواع گذرگاه و مسیریابی و ارتباطات مبتنی بر گذرگاه 8

 1 4 شده نویسیریز برنامهطراحی کنترل سیم بندی شده و  9

11 
سله مراتب حافظه و انواع  سخت و اجزای  هاحافظهسل ساختار دیسک  ستاتیک و پویا،  )ا

 ...( آن، حافظه نهان و
4 1 

11 
( و خط لوله )محاسییبه افزایش سییرعت، مخاطرات و Flynn بندیدسییتهپردازش موازی )

 (هاحلراه
4 1 

 1 2 هاچندپردازندهمفاهیم کالسترینگ و  12

 FPGA 1 12در محیط  سازیشبیهساختاری و انجام  صورتبهتوصیف مدارهای پایه  13

 FPGA 1 12برای  VHDLیا  Verilogشده به زبان  سازیشبیهسنتز کردن مدارات  14

 8 1 مدارت سازیشبیهجهت  proteus افزارنرمکار با  15

 32 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

(، طراحی واحد RTLساختار داخلی پردازنده، زبان انتقال ثبات ) شناخت بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

ار با و ک کاراییافظه، محاسبه ورودی/خروجی، سلسله مراتب ح هایدستگاهطراحی واحد کنترل، خط لوله،  حسابی/منطقی

 .خواهد بود سازیبیهش افزارهاینرم

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 ساعت تعداد
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 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Computer Organization and Design: 

The Hardware/Software Interface, 

5th Edition 

D. Patterson, 

J. Hennessy 
 

Morgan 

Kaufmann 
2113 

 1398 خراسان قدرت سپید نام موریس مانو معماری کامپیوتر

 1394 علوم رایانه قدرت سپید نام ویلیام استالینگز سازمان و معماری کامپیوتر

 دیجیتال کامپیوتری هایسیستم طراحی

Verilog افزارسخت توصیف زبان از استفاده با 

David J 

Lilja,Sachin 

S Sapatnekar 
 1391 ناقوس دادجویان اکبرعلی

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 کامپیوتری( و یا مهندسی برق و مسلط به مباحث هایسیستمگرایش معماری  ترجیحاًارشد کامپیوتر ) کارشناسیحداقل 

 معماری کامپیوتر
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

به همراه یک سایت  تجهیزات الزم شامل معماری آزمایشگاه و پروژکتور ویدئو برد و وایت استاندارد مجهز به سکال

 متصل به اینترنتبه شبکه و  کامپیوتری مجهز

 

 روش تدریس و ارائه درس

 پروژه ،و تکرار تمرین ،ایمباحثه توضیحی،

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ، پروژه و تحقیق، آزمون عملیکتبی آزمون
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 افزاردرس آزمون نرم -3-35
 اختیاری نوع درس:

 افزارمهندسی نرم نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 افزار و کار با یکی از ابزارهای آزمونآشنایی با مفاهیم آزمون نرم هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
-افزار، آشنایی با بازار کار و نیازمندیر نرمل آزمونگها و مشاغافزار، فعالیتچرایی آزمون نرم

 آزمون هایروشای بر های مرتبط، مقدمه
4 - 

  4 معیارهای پوشش، معیارهای آزمون 2

3 

 فضای ورودی بر افرازمعیارهای مبتنی 

ها، شناسایی طریق واسط کاربری، ورودی تابعسازی اصلی ورودی )ورودی از مدل -

 ها و مقادیر، بررسی مدل ایجاد شده(خصوصیات، انتخاب بالک

 ترکیبی هایاستراتژیمعیارهای  -

 های بین افرازهامحدودیت -

8 6 

4 

 معیارهای مبتنی بر گراف

 فرآیند و معیارهای آزمون -

پوشیش مبتنی بر سیاختار و جریان داده، پوشیش مبتنی بر سیورس کد، پوشیش مبتنی به  -

UseCase ها 

 ی موردیمطالعه -

8 6 

5 

 معیارهای مبتنی بر منطق

 فرآیند و معیارهای آزمون -

 های حالت متناهیپوشش منطقی ماشین -

 DNF معیارهای -

 ی موردیمطالعه -

8 4 

6 

 افزارنرمخودکارسازی آزمون 

 JUnitابزارهای آزمون خودکار مانند  -

 افزارمالحظات عملی آزمون نرم -

 هاسازی آزمونطراحی و پیاده -

- 16 

 32 32 جمع

 

 

 
 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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های فصول فوق بسیار مناسب های زیر جهت ارتقای قابلیت دانشجویان در کاربردی نمودن آموزشاضافه نمودن سرفصل

 ها را به ترتیب اهمیت )طبق ترتیب ذیل( اضافه کرد.این سرفصلتوان است. لذا بسته به طول زمانی دوره می

 معیارهای مبتنی بر نحو -

- UI component testing 

- Web end-to-end testing 

- Security Testing 

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .استفاده از ابزار خودکار آزمون خواهد بود افزاری وهای نرمطراحی آزمون بهدرس قادر  ینپس از گذراندن ا دانشجو

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Introduction to Software Testing, 
Paul Ammann, and 

Jeff Offutt, 
 Cambridge 

University 
2117 

Software Testing: From Theory to 

Practice 
Maurício Aniche and 

Arie van Deursen 
 TU Delft, The 

Netherlands 
2121 

Practical Software Testing - A 

Process-Oriented Approach 
Irene Burnstein  Springer-Verlag 2113 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس هایویژگی

 افزارنرمسازی آزمون مسلط به طراحی و پیاده کامپیوتر هایگرایشارشد  کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

مرتبط با  ایافزارهنرمنصب  اینترنت و متصل به مجهز به شبکه وکارگاه رایانه مجهز به ویدیو پروژکتور و  استانداردکالس 

 درس
 

 ارائه درس روش تدریس و

 ، حل مسئلهپروژه محور در کارگاه صورتبهو تکرار  نی، تمرتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 پروژه و تحقیق ،عملی آزمون کتبی، آزمون
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 پیوست یک
 افزارکامپیوتر نرم ایحرفهکارشناسی ناپیوسته مهندسی ره تجهیزات استاندارد موردنیاز دو

 ایتجهیزات نیمه سرمایه ایتجهیزات سرمایه ردیف

1 
 core i7سایت کامپیوتری با کامپیوترهای با پردازنده 

 گیگابایت و هارد یک ترابایت 8و حداقل حافظه 
 هاسایتاینترنت متصل در 

2 Rack ،Patch Panelآچار سوکت، تستر کابل ، 
، Keyston، داکت، ترانک، Cat6کابل زوج تابیده 

 سوکت

3 Switch Layer2 (D-Link)  و ارائه برخی دروس سازیمجازیاجاره سرور برای 

4 Router MikroTik یا Router Cisco  

5 Access Point, Wireless Router  

6 ADSL-Modem  

  تعدادی میکروکنترلر همراه پروگرامر 7

8 
اشیا مانند آردینو، ینترنت تجهیزات الزم برای درس ا

 مربوطه هایماژولپای و رزبری
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 پیوست دو
 افزارکامپیوتر نرم ایحرفهکارشناسی ناپیوسته مهندسی دوره  نیروی انسانی استاندارد موردنیاز

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلی

 دوره
سابقه تدریس 

 و تجربه کاری
 دروس مجاز به تدریس

 کارشناسی
 کارشناسی

 ارشد
 دکترا

1 

مهندسی 

ه کلی) وتریکامپ

 (هاگرایش

   3 کلیه دروس تخصصی و اختیاری 

   3  گرافیک 2
، طراحی واسط کاربری آزمایشگاه

 سازیمتحرکگرافیک و  آزمایشگاه

3 
 مهندسی برق

 ها()کلیه گرایش
   2 

معماری کامپیوتری، طراحی 

 دیجیتال هایسیستمکامپیوتری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


