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 کامپیوتر  مهندسي    

 

 دانشکده فني و مهندسي

 دانشگاه آزاد تهران غرب



 کارضناسیدانطجویاى  تعذاد

 قبل 98سال 

 نرم افسار گرایص-- ههنذسی کاهپیوتر 418

گرایص هعواری سیستن های  -- ههنذسی کاهپیوتر 95
 کاهپیوتری

 افسار گرایص سخت-- ههنذسی کاهپیوتر 12

 ههنذسی کاهپیوتر 707 245

 کاهپیوتر علوم 80

 جوعاً 1557
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 کارضناسی ارضذدانطجویاى  تعذاد

 قبل 98سال 

 گرایص هعواری سیستن های کاهپیوتری-- ههنذسی کاهپیوتر 47 20

 

 هوش و رباتیکس – ههنذسی کاهپیوتر 8

 طراحی و تولیذ نرم افسار --ههنذسی فناوری اطالعات  37

 هعواری سازهانی –ههنذسی فناوری اطالعات  21

 جوعاً 133
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 سیستن های عاهل آزهایطگاه 1.

ابسارهای طراحی با کوک آزهایطگاه 2.
 کاهپیوتر

 الکترونیک دیجیتال آزهایطگاه 3.

  پایگاه داده ها   آزهایطگاه 4.

  ریسپردازنذه  آزهایطگاه 5.

 کاهپیوتریضبکه های آزهایطگاه 6.

 الکترونیکیهذارهای آزهایطگاه 7.

  هذارهای الکتریکیآزهایطگاه 8.

  هذارهای هنطقی آزهایطگاه 9.

 هذارهای هنطقی و هعواری آزهایطگاه 10.

  هذارهای واسط آزهایطگاه 11.

  هعواری کاهپیوترآزهایطگاه 12.

 کاهپیوتریبازی سازی آزهایطگاه 13.

  گرافیک کاهپیوتری آزهایطگاه 14.

  واقعیت هجازیآزهایطگاه 15.

  رباتیکساصول آزهایطگاه 16.

   ساخت ربات کارگاه 17.

 کاهپایلراصول طراحی آزهایطگاه 18.

 دانشجويبن آموزشی مورد استفبده  هبيآزمبيشگبه



آقای دکتز پيواى بابایی 
ٍآقای دکتز هحوذجَاد خَشز 
آقای دکتز چٌگيش دل آرا 
 داهیآقای دکتز سيٌا 
آقای دکتز علی هٌصَر 

 هقسویآقای دکتز حويذرضا 
  آقای دکتز افشيي هزٍجی 
آقای دکتز آیت الِ هيزفزدٍس 
خاًن دکتز هزین غالهی 
َخاًن دکتز پزیسا داًشج 
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 اعضبي هيئت علمی گروه کبمپيوتر  
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تورکس هعواری سیستن های  
 کاهپیوتری

 تورکس سیستن های
 نرم افساری   

 تورکس بازیهای رایانه ای  

 تورکس های فعال هقطع کارضناسی

 تورکس هوش هصنوعی  



 جذول دروس تورکس نرم افسار

 ردیف عنواى درس پیطنیاز

 1 طراحی ضی گرایی سیستن ها نویسی پیطرفته برناهه

 2 تعاهل انساى و کاهپیوتر تحلیل و طراحی سیستن ها

 3 آزهوى نرم افسار تحلیل و طراحی سیستن ها

 4 های رسوی در ههنذسی نرم افسار روش تحلیل و طراحی سیستن ها
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 کاهپیوتری جذول دروس تورکس بازیهای

 ردیف عنواى درس پیطنیاز

 1 های کاهپیوتری طراحی بازی نویسی پیطرفته برناهه

 2 کاهپیوتری گرافیک نویسی پیطرفته برناهه

 3 پویانوایی کاهپیوتری هبانی گرافیک کاهپیوتری

 4 های چنذرسانه ای سیستن و احتواالت ههنذسی ، سیگنال ها و سیستن ها آهار
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 سیستن های هجتوعجذول دروس تورکس 

 ردیف عنواى درس پیطنیاز

 1 طراحی سخت افسار و نرم افسار هن کاهپیوتر هعواری

 2 های نهفته و بیذرنگ سیستن های عاهل، ریسپردازنذه و زباى اسوبلی سیستن

 3 سیستن های هجتوع پرتراکن طراحی دیجیتال الکترونیک

 4 هذارهای واسط طراحی و زباى اسوبلی ریسپردازنذه

 هوش هصنوعیجذول دروس تورکس 

 ردیف عنواى درس پیطنیاز

 1 هبانی هوش هحاسباتی نویسی پیطرفته برناهه

 2 بینایی کاهپیوتر هبانی هبانی هوش هحاسباتی

 3 پردازش زباى و گفتار هبانی و احتوال ههنذسی، سیگنال ها و سیستن ها آهار

 4 رباتیکس اصول سیگنال ها و سیستن ها
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بِ هزبَط درٍس ٍ کٌٌذ اًتخاب بایذ را توزکشّا ایي اس یکی داًشجَیاى 
 .بزدارًذ را جذٍل ّواى

 
ًوَد اًتخاب درس جذٍل چٌذ اس اًتخابی صَرت بِ تَاى ًوی. 

 
اخذ را ّا سيستن گزای شی طزاحی درس گذشتِ ّای تزم در کِ افزادی  

 .بگيزًذ را کاهپيَتزی باسیْای طزاحی درس تَاًٌذ ًوی اًذ کزدُ

 

ّای تزم در بایذ گيزًذ هی را کاهپيَتزی باسیْای طزاحی درس کِ افزادی  
 .بزدارًذ را توزکش ّواى دیگز درس 3 ،چارت طبق آتی

 نکات ههن
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 با تشکر 


