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 ف:اهدو ا ریفاتع
هدف از طراحی این دوره آموزشی تربیت انسانی است خوداتکا، خودباور، مسلط به فناوری، معتقد به اینکه ماشین 

های اسلامی انسانی جامعه باشد. دارای غرور و خودباوری ملی؛ خود را فرمان انسانیت و ارزشباید در خدمت و به

گری اخلاقی و اسلامی دارای قابلیت پیشتازی و هدایتهای والای سطح جوامع دیگر و با تلاش برای کسب ارزشهم

روی ؛ معتقد و به دنبال رویه فنی اجرای المللی است و نه بردگی، تابعیت و دنبالداند؛ معتقد به همکاری بینمی

 های محوله؛ نوآور و پیشتاز در عرصه اقتصادی معتقد به کسب اقتدار و قدرت و ثروت بابدیع و نوآورانه مأموریت

بخش و متعامل با دنیای اطراف برای کسب و پخش علمی؛ پیشتاز و الهام-کاری-خلاقیا یوبرترتلاش و شایستگی 

  خیر کثیر، علم و نیکی است.

گیرد های علمی صورت میدستیابی به این مهم از طریق تربیت مهندسین توانمند و آشنا و مسلط به اصول و پایه

اند. با توجه مهندسی آشنایی نظری و تئوری لازم را با ترکیب متناسب نظر و عمل یافتههای کاربردی و که با زمینه

های مرتبط با مهندسی کامپیوتر و تأثیر مستقیم آن در سرعت بالای تحولات علمی و توسعه فناوری در عرصهبه

ک با گرافی -کامپیوتر  ای جدید مهندسیشد تا دورهرشته گرافیک و زندگی انسان امروز، این ضرورت احساس می

های وسیله رشته مهندسی کامپیوتر در رشته گرافیک عرصهها تعریف گردد تا بدینتعیین دروس و محتوای آن

 مند گردند.مند بهرهصورت نهادینه و نظامکاری صنعتی و خدماتی در کشور از این تحولات سریع به

قادانه گیری تفکر و نگاه نهای کاربردی و شکلوز دنیا، جنبهتحولات ر در تدوین این برنامه ضمن حرکت پایاپای با

پذیری جهانی ها برای راهبری بازارهای ملی با نگاه رقابتسازی آنآموختگان و آمادهو مبتکرانه در میان دانش

و  رهای دوره دانشجویان با اصول و مبانی و کاربردهای مهندسی کامپیوتمدنظر قرارگرفته است در جریان آموزش

سازی، پشتیبانی و گردند و بر سطوح پیادهها آشنا میفناوری اطلاعات و با دانش و فناوری روز مرتبط با آن

نعتی های صشوند و آمادگی برای پروژههای مهندسی کامپیوتری موردنیاز گرافیک مسلط میسازی سیستمبهینه

 کنند.را حاصل می

 

 اهمیت و ضرورت:
های رسایی پیشرفت، نیازمند هنر است. این نیاز سبب شده تا در عصر هموستشهنرد انسان به حکم طبع

 اتنتزاعاهای دیجیتال و ابزارهای هنری و بصری، امکان خلق تصاویر از وقایع حقیقی گرفته تا انگیز سیستمشگفت

یز ر خیال متصل ما نبه لطف ابزارهای کامپیوتری د کاملاًها میسر باشد که دیگر نه تنها در خیال منفصل انسان



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 رشته:

 گرایش:

 

5 

 

ندهای آن که به دنبال ساز  یشخب عنوانبه رمانکشو ازیو به طبع ن تالیجیجهان در عصر د ازین شود. یافتنیدست

 کند ذهن جویندگان این پیشرفت را به خود مشغول داشته است. پیشرفت روزافزون را جستجو می  اندازچشم

 کسچیهز در خلق آثار بصری ا اتکاقابلیک ابزار  عنوانبهکامپیوتر  ژهیوبههای دیجیتال از طرفی استفاده از سیستم

های اجتماعی و همچنین حضور های دیجیتال، شبکهپوشیده نیست. در همین زمینه به مدد حضور رسانه

ی خاکی پیوند عجیبی بین سلایق این کره یجایجاهای کامپیوتری شخصی در های هوشمند و سیستمگوشی

شغلی بسیاری را هم در این  یهاتیموقعهای کامپیوتری پدید آورده و ها و هنر گرافیک ِ ماحصل ِ سیستمنانسا

د ها به تولیدیجیتال و نیاز این رسانه یهارسانهعدم توجه به بازار رو به رشد  دیتردیبرابطه شکل داده است. 

های  موقعیت کاربهآمادهی یادگیری و ن تشنهباعث خواهد شد نیروی جوا تنهانهمحتوای بصری در کشورمان، 

شود تا دیگران با علم به این بازار رو به رشد و اثرات آن این می سازسببرا از دست دهد بلکه  ینیچننیاشغلی 

 آوری بر ما چیره شوند. های فرهنگی و فندر عرصه

های اجتماعی ضرورت و اهمیت این ها و رسانهها هوشمند و استفاده از شبکهاینترنت و گوشی روزافزونبا رشد 

را در حوزه های ایران تواند دانشگاه، میهای کشوراین گرایش در دانشگاه یاندازراهگرایش برای همه واضح است. 

وجه به دایر کردن این رشته با ت جهیرنتدتبدیل نماید.  دنیاهای دیجیتال به قطب در گرافیک کامپیوتری و رسانه

 .تواند بسیار راهبردی باشدمی پرجاذبه یهارشتهیکی از  عنوانبه ادشدهیلزوم 

 :لانیالتحصفارغنقش و توانایی 
مکار های هسازی و همچنین شرکتتبلیغاتی، بازی هایشرکت سیتأستوانند با التحصیلان این رشته میفارغ

های خود اشتغالی و کارآفرینی را فراهم سازند.  فعالیت های بزرگ نرم افزاری زمینهطراحی با شرکت درزمینه

واند تها در خلق هنر دیجیتال میاستفاده از آموخته تیدرنهاها سازی دادهها و مصورسازی سیستمی شبیهدرزمینه

ای متخصصان و فعالان این رشته با توجه به وابستگی نرخ رشد تقاضا بر های ایجاد کارآفرینی را داشته باشد.زمینه

ر صنعت د ژهیوبهشود. روند رو به رشد این صنایع بینی میافزار مثبت پیشسازی و نرمصنایع پرسودی چون بازی

انداز بازار کاری این رشته خواهد بود. بازار رو به رشد واقعیت چشم یدهندهشینماهای تلفن همراه خود گوشی

ها در قالب گرافیکی و حضور رو به رشد استفاده از علم داده و متخصصان مجازی، نیاز علوم داده به نمایش داده

 .هستبازار کار این رشته  دهندهنشانعلوم داده در صنعت نیز 

 طول دوره و شکل نظام:
و  است شدهیزیربرنامهنم سال به شرح جداول پیوست  8سال و برنامه آموزشی آن در  4این دوره متوسط طول 

عملی -س نظریواین دوره کارشناسی علاوه بر در های مصوب وزارت علوم است.نامهشکل نظام مطابق با آیین
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ذکر است یک واحد کارآموزی  لازم به )آزمایشگاهی و کارگاهی( دارای سه واحد پروژه و یک واحد کارآموزی است.

های تابستان باید اخذ شود. پروژه این درس در راستای مسائل گرافیک با واحد در یکی از ترم 88بعد از گذراندن 

 گردد.باشد. این درس با یک استاد از گروه کامپیوتر و یک استاد از رشته گرافیک تعریف میاستفاده از کامپیوتر می

 امتحانی: ضرایب و موادو  دانشجو پذیرش ضوابط و شرایط
برای رشته مهندسی کامپیوتر بوده و یکی  های مصوب وزارت علومنامهمطابق با آیین شرایط و ضوابط این گرایش

 شود. رشته مهندسی کامپیوتر محسوب می یهاشیگرااز 

 

 :درسی واحدهای تعداد
نامه و سرفصل مصوب )رشته مهندسی کامپیوتر( وزارت آیین بقاطم یارشتهانیمیک دوره  عنوانبهاین دوره که 

 33واحد و  181است، شامل واحدهای عمومی، پایه و اصلی مهندسی کامپیوتر جمعاً به میزان  شدهفیتعرعلوم 

ر طول لازم است دکامپیوتر است.  یزیربرنامهاز دروس پیشنهادی رشته گرافیک با توافق کمیته  ماندهیباقواحد 

واحد درس اختیاری  12واحد درس اصلی و  86های پایه و واحد درس 28واحد درس عمومی،  22دانشجویان  دوره

 بگذرانند.

 : جدول واحدهای درسی6-6جدول 
 تعداد واحد نوع درس ردیف

 22 عمومی 1

 28 پایه 2

 53 اصلی کامپیوتر 3

 33 اصلی گرافیک 4

 12 گرافیک(-اختیاری)کامپیوتر 5

 148 جمع
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 :دوّم فصل

  کارشناسی دوره دروس جداول
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 عمومی دروس  -الف

 

  کارشناسیعمومی  دروس مشخصات و عنوان
 نیاز()همنیازپیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس گروه ردیف

 عملی ظرین عملی ظرین

1 

 مبانی نظری اسلام

 واحد( 4)

   32  2 و معاد( مبدأ) 1اندیشه اسلامی

 1اندیشه اسلامی  32  2 )نبوت و معاد( 2اندیشه اسلامی 2

   32  2 انسان در اسلام 3

   32  2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 4

5 

 اخلاق اسلامی

 واحد( 2)

   32  2 فلسفه اخلاق

   32  2 اخلاق اسلامی 6

   32  2 اخلاق خانواده 7

   32  2 آیین زندگی )اخلاق کاربردی( 8

   32  2 عرفان عملی در اسلام 3

18 
 انقلاب اسلامی

 واحد( 2)

   32  2 انقلاب اسلامی ایران

   32  2 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 11

   32  2 اندیشه سیاسی امام خمینی 12

13 
 تاریخ و تمدن اسلامی

 واحد( 2)

   32  2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

   32  2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 14

   32  2 تاریخ امامت 15

 آشنایی با منابع اسلامی 16

 واحد( 2)

   32  2 تفسیر موضوعی قرآن

   32  2 البلاغهنهجتفسیر موضوعی  17

18 

 عمومی

 واحد( 18)

   48  3 زبان فارسی

   48  3 زبان انگلیسی 13

   32 1  1یبدنتیترب 28

   32 1  (1)ورزش 2یبدنتیترب 21

   32  2 دانش خانواده و جمعیت 22

 ریزی دانشگاه اخذ نماید.واحد درس عمومی را از بین دروس جدول عمومی مطابق برنامه 88موظف است دانشجو 
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 پایه دروس  -ب

 

  کارشناسی پایه دروس مشخصات و عنوان

ف
دی
ر

 

 (نیاز)همنیازپیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس

 کارگاهی عملی ظرین کارگاهی عملی ظرین لاتین فارسی

 -   48   3  1ریاضی عمومی 1
 1ریاضی عمومی   48   3  2ریاضی عمومی 2

 -   48   3  1فیزیک 3

 1فیزیک   48   3  2فیزیک 4

 1ریاضی عمومی   48   3  معادلات دیفرانسیل 5

 2ریاضی عمومی   48   3  آمار و احتمال مهندسی 6

 2فیزیک  32   1   2آزمایشگاه فیزیک 7

مبانی کامپیوتر و  48   1    کارگاه کامپیوتر 8

 سازیبرنامه

     6 6 62 جمع
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 دروس اصلی  -پ

 دروس اصلی کامپیوتر

 

  کامپیوتر اصلی دروس مشخصات و عنوان

ف
دی
ر

 

 (نیاز)همنیازپیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس

 کارگاهی عملی ظرین کارگاهی عملی ظرین لاتین فارسی

 -   48  8 3  ریاضیات گسسته 1

 -   48  8 3  سازیمبانی کامپیوتر و برنامه 2

مبانی کامپیوتر و    48  8 3  سازی پیشرفتهبرنامه 3

 سازیبرنامه

سازی برنامه   48  8 3  ساختمان داده 4

 پیشرفته

 گسسته اتیاضیر   48  8 3  مدارمنطقی 5

 مدارمنطقی   48  8 3  معماری کامپیوتر  6

 زبان عمومی   32  8 2  تخصصی نزبا 7

 ساختمان داده   48  8 3  طراحی الگوریتم 8

    32  8 2  روش پژوهش و  ارائه 3

سازی برنامه   48  8 3  هاتحلیل و طراحی سیستم 18

 پیشرفته

 ساختمان داده   48  8 3  سیستم عامل 11

 سیستم عامل  32   1 8  آز سیستم عامل 12

 ساختمان داده   48  8 3  پایگاه داده 13

 پایگاه داده  32   1 8  آز پایگاه داده 14

 پایگاه داده   48  8 3  های خبرههوش مصنوعی و سیستم 15

 طراحی الگوریتم   48  8 3  های کامپیوتریشبکه 16
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های شبکه  32   1 8  کامپیوتریهای آز شبکه 17

 کامپیوتری

تحلیل و طراحی    48  8 3  افزارمهندسی نرم 18

پایگاه -هاسیستم

 داده

 -   48  8 3  مهندسی اینترنت 13

 -     3 8  پروژه 28

 -     1 8  کارآموزی 21

      7 91 جمع

 

های تابستان باید اخذ شود. پروژه در یکی از ترم واحد 88لازم به ذکر است یک واحد کارآموزی بعد از گذراندن 

باشد. این درس با یک استاد از گروه کامپیوتر و این درس در راستای مسائل گرافیک با استفاده از کامپیوتر می

 گردد.یک استاد از رشته گرافیک تعریف می

 

 دروس اصلی گرافیک

  اصلی گرافیک دروس مشخصات و عنوان

ف
دی
ر

 

 (نیاز)همنیازپیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس

 کارگاهی عملی ظرین کارگاهی عملی ظرین لاتین فارسی

 -  32 16  2 1  (1)هنرهای تجسمیمبانی  1

مبانی هنرهای   32 16  2 1  (2مبانی هنرهای تجسمی) 2

 (1تجسمی )

 -  32 16  2 1  طراحی پایه 3

 -  32 16  2 1  1خوشنویسی و گرافیک حروف  4

مبانی هنرهای   32 16  2 1  بندی طراحی بسته 5

 (2تجسمی)

 -  32 16  2 1  طراحی هویت سازمانی 6

 -  32 16  2 1  طراحی گرافیک محیطی و شهری 7

 -  32 16  2 1  پرورش خلاقیت 8
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مبانی هنرهای   16 16  1 1  عکاسی در گرافیک 3

 (2تجسمی)

 -  16 16  1 1  آشنایی با نقوش ایرانی 18

 -  32 16  2 1  گرافیک چند رسانه ای 11

 -  16 16  1 1  انیمیشن 12

 -     86 68 جمع
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 اختیاری دروس  -ت

 های اختیاری کامپیوتردرس

 

 کامپیوتر اختیاری دروس مشخصات و عنوان

ف
دی
ر

 

 (نیاز)همنیازپیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس

 کارگاهی عملی ظرین کارگاهی عملی ظرین لاتین فارسی

گرافیک    48  8 3  مبانی پویانمایی کامپیوتر 1

 کامپیوتری

آمار و احتمال    48  8 3  ایهای چندرسانهسیستم 2

 مهندسی

سازی برنامه   48  8 3  های کامپیوتریطراحی بازی 3

 پیشرفته

سازی برنامه   48  8 3  گرافیک کامپیوتری 4

 پیشرفته

      2 68 جمع

 

 

 های اختیاری گرافیکدرس
 

 گرافیک اختیاری دروس مشخصات و عنوان
ف
دی
ر

 

 (نیاز)همنیازپیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس

 کارگاهی عملی ظرین کارگاهی عملی ظرین لاتین فارسی

خوشنویسی و   32 16  2 1  (2خوشنویسی و گرافیک حروف ) 1

 گرافیک حروف

(1) 

 -  32 16  2 1  (1) تصویرسازی 2

 (1تصویرسازی )  32 16  2 1  (2تصویرسازی ) 3
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مبانی هنرهای   32 16  2 1  طراحی نشانه 4

 (2تجسمی)

 --  16 16  1 1  تبلیغات گرافیک و 5

 --  16 16  1 1  گرافیک متحرک 6

 --   32  8 2  هنر جدید و گرافیک  7

      62 2 جمع

 

هر بایست توسط دانشجو اخذ گردد. دانشجو از ها میواحد آن 12واحد هستند که  38جمعاً های اختیاری درس

 واحد درس اختیاری اخذ نماید. 6باید گروه 
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 فصل سوم :

 سرفصل دروس دوره کارشناسی
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 پایه دروس
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 6ریاضی عمومی
Calculus 1 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 - کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

*   3   92   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           ■حل تمرین:                          دارد 

                      ■ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مختصات دکارتی و مختصات قطبی 6

 اعداد مختلط، جمع و ضرب و ریشه و نمایش هندسی اعداد مختلط، نمایش خطی اعداد مختلط 8

 جبر توابع 3

 هامعکوس آنگیری، تابع معکوس و مشتق آن، مشتق توابع مثلثاتی و توابع دستورهای مشتق 9

 های معادلاتها و شتاب در مختصات قطبی، کاربرد مشتق در تقریب ریشهکاربردهای هندسی و فیزیکی مشتق، منحنی 5

های تقریبی قطعه پیوسته، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تابع اولیه روشتعریف انتگرال توابع پیوسته و قطعه 1

 برآورد انتگرال

 انتگرال در محاسبه مساحت و حجم و طول منحنی و گشتاور و مرکز ثقل و کارکاربرد  7

 های هذلولیها، تابعنمایی و مشتق آنلگاریتم و تابع 2

 باقیمانده، بسط تیلور جزء و تجزیه به کسرهایگیری مانند تعویض متغیر و جزءبههای انتگرالروش 4

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 2 درصد 52 درصد 92 درصد 62

 

 منابع اصلی:
[1] James Stewart, Single Variable Calculus: Concepts and Contexts. 4th edition, Cengage 

Learning, 2009. 

[2] George Simmons, Calculus with Analytic Geometry. 2nd edition, McGraw-Hill 

Science Engineering /Math, 1996. 

[3] Tom Apostol, Calculus, Vol. 1: One-Variable Calculus, with an introduction to Linear 

Algebra. Wiley: 2nd edition, 1991  
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 8ریاضی عمومی
Calculus 2 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6ریاضی عمومی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

*   3   92   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           ■حل تمرین:                          دارد 

                      ■ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 معادلات پارامتری 6

 مختصات فضایی 8

 بردار در فضا و انواع ضرب بردارها 3

 ، دستگاه معادلات خطی سه مجهولی، معکوس ماتریس، حل دستگاه معادلات، استقلال3در  3های ماتریس 9

 . مقدار و بردار ویژه3در  3خطی، پایه در تبدیل خطی، دترمینان 

 دومعادلات خط، صفحه و رویه درجه 5

 و مشتق آن، سرعت و شتاب، خمیدگی و بردارهای قائم بر منحنیابع برداری ت 1

 برای مشتق یارهیزنجتابع چند متغیره، مشتق کلی و جزئی، صفحه مماس و خط قائم گرادیان، قاعده  7

 جزئی، دیفرانسیل کامل

ای هگیری، مختصات استوانانتگرالها در مسائل هندسی و فیزیکی، تغییر متغیر در گانه و کاربرد آنهای دوگانه و سهانتگرال 2

 و کروی

 ای دیورژانس، لاپلاس، پتانسیل، قضایای گرین ومیدان برداری، انتگرال منحنی، انتگرال رویه 4

 دیورژانس و استوکس

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 2 درصد 52 درصد 92 درصد 62

 

 منابع اصلی:
[1] James Stewart, Multivariable Calculus. Cengage Learning, 7th edition, 2011. 
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[2] Tom Apostol, Calculus, Vol. 2: Multi-Variable Calculus and Linear Algebra with Applications 

to Differential Equations and Probability. Wiley, 1969. 

[3] George Simmons, Calculus with Analytic Geometry. 2nd edition, McGraw-

HillScience/Engineering/Math, 1996. 

[4] Ron Larson and Bruce Edwards, Calculus Multivariable. Cengage Learning: 9th edition 2009. 
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 6فیزیک
Physics 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6ریاضی عمومی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

*   3   92   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تعادل: شروط تعادل تحت اثر نیروها و گشتاورها، قوانین مربوطه  6

 حرکت در یک بعد و دو بعد: سرعت و شتاب، انواع حرکت، حرکت زمین و مشابه ثقل 8

 کار و انرژی: مقدمه، کار، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل الاستیک، نیروهای پایستار و ناپایستار کار 3

 داخلی، انرژی پتانسیل داخلی، توان و سرعت، پایستگی انرژی مکانیکی

 ضربه، قانون پایستگی تکانه، قوانین مربوط به برخورد 9

 ای ثابت و متغیر، رابط بین سرعت و سرعتای، دوران با شتاب زاویهای، شتاب زاویهدوران سرعت زاویه 5

ای، نیرو، لختی دورانی، انرژی جنبشی دورانی، کار یک گشتاورِ تکانه زاویهای، گشتاور ای و شتاب و شتاب زاویهزاویه

 ای، دوران حول محورهای ثابت و متحرک، حرکتپایستگی تکانه زاویه

 غلتشی

 گیری دمادما، گرما و قانون اول ترمودینامیک، قانون صفرم ترمودینامیک، اندازه 1

 جنبشی انتقالی، پویش آزاد میانگین درجه آزادی و گرماینظریه جنبشی گازها: گازهای کامل، انرژی  7

 ویژه مولی

 سویه، تغییر در آنتروپی، قانون دوم ترمودینامیکآنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک: فرآیند یک 2

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 2 درصد 52 درصد 92 درصد 62

 

 اصلی:منابع 
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[1] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, Fundamentals of Physics. 9" edition, Wiley, 

2010. 
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 8فیزیک
Physics 2 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6ریاضی عمومی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

*   3   92   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

ای، میدان الکتریکی در قطب، میدان الکتریکی حاصل از بار نقطهمیدان الکتریکی : میدان الکتریکی، خطوط میدان، میدان  6

ای در یک میدان الکتریکی، دوران دوقطبی در یک میدان الکتریکی قانون الکتریکی حاصل از خط باردار، حرکت بار نقطه

 ربردهای قانونگاوس ، شار الکتریکی، شار یک میدان الکتریکی، رابطه قانون گوس و کولن راستای باردار منزوی، کا

بارداری،  ای ،پتانسیل گروه ذراتپتانسیل الکتریکی : انرژی پتانسیل الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، پتانسیل بار نقطه 8

 پتانسیل حاصل از توزیع پیوسته بار، محاسبه میدان از پتانسیل

 ها و قانونالکتریکالکتریک، دیپا دی ظرفیت : ظرفیت خازنی، محاسبه ظرفیت ذخیره انرژی در میدان الکتریکی، خازن 3

 گوس جریان برق و مقاومت الکتریکی : جریان، مقاومت ، قانون اهم ،

 RCسنج، مدارهای ای، آمپرسنج و ولتای، مدارهای چند حلقهمدار یک حلقه EMFتوان در مدار الکتریکی: کار و انرژی و 

های متعامد )اثر هال(، نیروی مغناطیسی وارد بر بار متحرک. نیروی های مغناطیسی : شدت میدان مغناطیسی، میدانمیدان

مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان، گشتاور بر یک حلقه جریان، دوقطبی مغناطیسی، میدان مغناطیسی حاصل از جریان 

بی عنوان دوقطپیچ ، پیچ حامل بهریان، قانون مور، میدان مغناطیسی سیمالکتریکی : محاسبه میدان مغناطیسی حاصل از ج

 مغناطیسی

انرژی  RLهای الکتریکی القایی القاگرها، خودالقا مدارهای القاء : قانون القای فارادی، قانون القا و انتقال انرژی میدان

 ابلشده در میدان مغناطیسی، چگالی انرژی میدان مغناطیسی، القا متقذخیره

، توان در مدارهای جریان متناوب، RLC، جریان متناوب مدار LCهای های الکترومغناطیس و جریان متناوب :نوسانوسانن 9

معادلات ماکسول، جریان جابجایی امواج الکترومغناطیسی: موج الکترومغناطیسی در حال حرکت، انتقال انرژی و بردار و 

 داخل نور، پرش نور، نسبیت، تشعشع اتم هیدروژنآشنایی با خاصیت دوگانی موج و ذره، ت

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
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 درصد 2 درصد 52 درصد 92 درصد 62

 

 منابع اصلی:
[1]D., Talli say, R. Resnick and J. Walker , Fundamentals of Physics,9 edition, Wiley ,2011. 
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 احتمال مهندسیآمار و 
Engineering Probablity 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6ریاضی عمومی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

*   3   92   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □دارد                        کارگاه:         

 

 هدف درس:
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 ها همراه با میانگین، میانه و واریانسها و نمایش جدولی آنها، نمونهای به تئوری مجموعهاشاره 6

 تبدیل و ترکیب احتمالات و قضایای مربوطه 8

 ، فوق هندسی، نمایی، نرمالپوآسنای، متغیرهای تصادفی پیوسته و گسسته میانه، میانگین و واریانس توزیعات دوجمله 3

 توزیع مشترک چند متغیر تصادفی، همبستگی و استقلال متغیرها 9

 توزیع شرطی 5

 توابع مشخصه و مولد گشتاور 1

 قضیه حد مرکزی 7

 های مارکف، چبیشفنامساوی 2

 توابع متغیرهای تصادفی 4

 اشاره به مبحث آمار 62

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 2 درصد 52 درصد 92 درصد 62

 

 منابع اصلی:
[1] Alberto Leon-Garcia, Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical 

Engineering. Prentice Hall, 3rd edition, 2008. 

[2] Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, and Keying E. Ye, Probability and 

Statistics for Engineers and Scientists. Pearson, 9th edition, 2011. 
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 معادلات دیفرانسیل
Differential Equations 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  ساعتتعداد  تعداد واحد نوع واحد

 6ریاضی عمومی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

*   3   92   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 هاطبیعت معادلات دیفرانسیل و حل آن 6

 ها و مسیرهای قائمخانواده منحنی 8

 معادله جداشدنی 3

 معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول، معادله همگن 9

 نامعین، روش تغییر پارامترهامعادله خطی مرتبه دوم، معادله همگن با ضرایب ثابت، روش ضرایب  5

 کاربرد معادلات مرتبه دوم در فیزیک و مکانیک 1

 هاحل معادله دیفرانسیل با سری 7

 ای لژاندرچندجمله 2

 ای بر دستگاه معادلات دیفرانسیلمقدمه 4

 تبدیل لاپلاس و کاربرد آن در حل معادلات دیفرانسیل 62

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی ترممیان  ارزشیابی مستمر

 درصد 2 درصد 52 درصد 92 درصد 62

 منابع اصلی:
[1] Yunus Cengel and William Palm, Differential Equations for Engineers and Scientists. 

McGraw-Hill Science/Engineering Math, First edition, 2012. 
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 کارگاه کامپیوتر
Computer Workshop 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد واحدنوع 

 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه
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                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      □ندارد           ■کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 آشنایی با مباحث پایه در کار عملی با کامپیوترها 6

 های کامپیوتریافزارهای سیستمآشنایی با مباحث پایه در کار عملی با سخت 8

 های کامپیوتریافزارهای سیستممباحث پایه در کار عملی با نرمآشنایی با  3

 های کامپیوتریآشنایی با مباحث پایه در امنیت اطلاعات در سیستم 9

 های تجاری الکترونیکیافزار و سیستمافزار، سختآشنایی با مباحث پایه در امنیت نرم 5

 کامپیوتریهای افزارها و سیستمنوشتن ماکرو در مدیریت نرم 1

اتصالات بلوتوث، شبکه  سیمهای مختلف در یک محیط کاری و ارتباطی هوشمند بیریزی ابزارکارگیری و برنامهاتصال، به 7

 محلی

 ایهای شبکه و میکروکنترلرها در یک محیط شبکهکار عملی با اتصالات و کارت 2

 ات وبهای کاربردی ساده در محیط وب و طراحی صفحنوشتن برنامه 4

 گرافیکی یافزارهانرمکار با  62

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 32 درصد 52 درصد 2 درصد 82

 

 منابع اصلی:
 مراجع آنالین در محیط وب
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 8آز فیزیک
Physics Laboratory 2 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 8فیزیک کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

*   6   38   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     □ندارد           ■آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 (مترمتر، آمپرمتر و اهمگیری )ولتهای اندازهآشنایی با دستگاه بررسی قوانین اهم و کیرشهف در مدارهای جریان مستقیم 6

 گیری جریان مستقیمهای اندازهبررسی پل 8

 ایبا تحریک پله RCبررسی شارژ و دشارژ خازن در مدار  3

 به تحریک سینوسی RCپاسخ پایدار مدار  9

 به تحریک سینوسی RLپاسخ پایدار مدار  5

 آشنایی با اوسیلوسکوپ مغناطیس و جریان الکتریکی )بررسی قوانین لنز و فارادی( 1

 بررسی اساس کار ترانسفورماتورها 7

 فرومغناطیس )بررسی اثر هسته فرو مغناطیس بر روی میدان مغناطیسی( 2

 با دینام  DC( و مولد Stepper Motorای )ژنراتورها و الکتروموتورها و موتورهای پلهبررسی اساس کار  4

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 2 درصد 92 درصد 2 درصد 12

 

 منابع اصلی:
[1] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, Fundamentals of Physics. 9h edition, Wiley, 2010. 
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 اصلی دروس
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 ریاضیات گسسته
Discrete Mathematics 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

-مبانی کامپیوتر و برنامه -6ریاضی عمومی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

   92   3  *  -سازی

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

طور گسترده در علوم و گسسته است که بههایی از ریاضیات هدف از این درس، آشنایی دانشجویان با مفاهیم، ساختارها، و فن

نه های دقیق ریاضی، تفکر خلاقاهای زیربنایی ازجمله فهم و ساخت اثباتگیرند. ایجاد مهارتمهندسی کامپیوتر مورداستفاده قرار می

اضی نیاز ریم آوردن پیشها، و نیز فراهی گرافی اعداد، منطق، ترکیبیات، و نظریهدر حل مسائل، آشنایی با نتایج اولیه در نظریه

 رود.های مختلف مهندسی کامپیوتر از اهداف این درس به شمار میشده در گرایشهای ارائهموردنیاز برای بسیاری دیگر از درس

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مبانی منطق ریاضی 6

 های توابع و مجموعهنظریه 8

 ی اعدادنظریه 3

 شمارش 9

 روابط بازگشتی 5

 هارابطه 1

 ترتیب جزئی 7

 جبر بول 2

 هاگراف 4

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 2 درصد 52 درصد 92 درصد 62

 

 منابع اصلی:
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[1] R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction. 5th 

Edition, Addison-Wesley Inc., 2004.  
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 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه
Fundamentals Of Computer Programming 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 - کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  3   92   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      □ندارد           ■آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           ■حل تمرین:                          دارد 

                      □ندارد           ■ کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

سازی است. دانشجویان پس از فراگیری ساختار پایه ماشین و مبانی هدف از این درس آشنایی دانشجویان با مبانی کامپیوتر و برنامه

، Cان نویسی به زبشوند. تأکید دیگر این درس بر برنامهدهی اجزاء یک کامپیوتر امروزی آشنا میافزار، با سازمانمحاسبات در سخت

 .سازی شبه کد استگذاری و توانایی پیادهساز )ماژولار نویسی، کد تمیز، کامنت گذاری، فاصلهنوشتن کد مهندسی 

 :دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند بینش مناسبی در موارد زیر خواهند داشت
 سازیآشنایی دانشجویان با مبانی کامپیوتر و برنامه -0

 C نویسی به زبانکسب توانایی برنامه -8

 شبه کد یسازادهیپکسب توانایی نوشتن و  -3

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مفاهیم اولیه 6

 محاسبات در کامپیوتر 8

 سازیمقدمات برنامه 3

 خروجی-بندی ورودیفرمت 9

 آشنایی با الگوریتم، فلوچارت و شبه کد و دستورات 5

 توابع 1

 یابی برنامهآشنایی با آزمودن و عیب 7

 هاآرایه 2

 گرهااشاره 4

 هاکاراکترها و رشته 62

 ساختارها 66

 هاورودی و خروجی فایل 68
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 82 درصد 35 درصد 85 درصد 82

 

 منابع اصلی:
[1]P, Deitel and H., Deitel, c: How to Programs, 6th Edition, Prentice Hall, 2009. 
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 سازی پیشرفتهبرنامه
Advanced Programming 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 -سازیمبانی کامپیوتر و برنامه کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه
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                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           ■حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

های مختلف برای تولید یک برنامه باکیفیت است. در این راستا پس از پوشش روش طراحی بالا به پایین هدف از این درس، ارائه روش

ی متوسط های با اندازهعنوان ابزاری برای مدیریت پیچیدگی در برنامهبه ءگرایشنویسی برای حل مسئله، دانشجویان با مفاهیم برنامه

هایی زدایی مورد تمرکز قرار دارند که در قالب روششوند. در طول درس، درستی عملکرد برنامه آزمون و اشکالو بزرگ آشنا می

ها خواهد بود تا ساختارهای شوند. تأکید درس بیشتر بر روشها محقق میها و پس شرطو پیش شرط assertionمانند آزمون واحد، 

 ارائه شود . Cءگرای رایج مانند جاوا یا ++نویسی شیند در قالب هر زبان برنامهتوانویسی خاص، این درس میزبان برنامهیک

 نتایج درس:
 مسائل را با روش طراحی بالا به پایین حل کنند -1

 های مناسب  مدیریت کنندنویسی را با تعریف کلاسبرنامه مسئلهپیچیدگی  -2

 را به کار بگیرند یختیچندرهای تجرید مناسب مانند وراثت و روش -3

 سازی را به کار بگیرندهای برنامههای زبانامکانات مهم کتابخانه -4

 زدایی برنامه به منظور تحقیق درست عملکرد برنامه استفاده کنند های لازم برای آزمون و اشکالاز روش -5

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 سازیمروری بر مبانی برنامه 6

 طراحی بالا به پایین 8

 بندیسازی بر مبنای دنیای واقعی، لفافهگرایی: مدلمفاهیم پایه شی 3

 گرا: شی، کلاس، متد، سازندهنویسی شیساختارهای پایه برنامه 9

 وراثت و چندریختی 5

 مدیریت حافظه 1

 ای بر داده ساختارهای پویامقدمه 7

 (Genericنویسی عمومی)برنامه 2
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 خروجی-های ورودیو کتابخانه رسیدگی به خطاها و استثناها 4

 داده ساختارهای استاندارد یهاکتابخانه 62

 ایجاد واسط کاربر گرافیکی 66

 هاپردازش متن و رشته 68

 نویسی همروندای بر برنامهمقدمه 63

 زدایی برنامهآزمون و اشکال 69

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 82 درصد 35 درصد 85 درصد 82

 

 منابع اصلی:
[1] H.M. Deitel and PJ. Deitel, C++ How to Program. 8th ed., Prentice-Hall Inc., 2011. 

[2] P. Deitel and H. Deitel, Java: How to Program. 9th Edition,Prentice Hall Inc., 2011. 
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 مدار منطقی
Logic Circuits 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد واحدنوع 

 -ریاضیات گسسته کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  3   92   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           ■حل تمرین:                          دارد 

                      ■ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 ها زدایی آنی تحلیل و اشکالهای دیجیتال، نحوهآشنایی با اصول طراحی مدارها و سیستم

 :داشت دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند بینش مناسبی در موارد زیر خواهند
 دیجیتالها و مدارهای مفاهیم بنیادی سیستم  -0

 های دیجیتالطراحی سیستم -8

 های دیجیتالتحلیل سیستم -3

 های دیجیتالسازی سیستممدل -4

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

های تمسیس ی دیجیتال در دنیای کنونی، مبانیهاکاربرد سیستم -های دیجیتال ی سیستمتاریخچه -مقدمات و مفاهیم اولیه 6

 MOS ترانزیستورهای یمعرفی اجمالی مدارهای دیجیتال بر پایه آنالوگهای ها با سیستمدیجیتال و تفاوت آن

 - Overflowو  Carryمفاهیم  -های دیجیتال محاسبات در سیستم هانظریه اعداد و نمایش آن های عددیسیستم 8

 BCDهای نمایش سیستم

های و فرم  Canonical Maxtermهای منطقی روابط جبر بول نمایش اصول جبر بول توابع، عملگرها و گیت جبر بول 3

 ( در سطح ساختاریVHDL, Verilogافزار )آموزش زبان توصیف سخت - منطقی  Mintermاستاندارد نمایش توابع

سازی مدارهای بهینه -ترکیبی با جبر بول سازی مدارهای های سادهروش -های منطقی ترکیبیتحلیل و طراحی سیستم 9

 Raceو   Glitch( مفهومDon't careاهمیت )ترکیبی با جدول کارنو و الگوریتم کوئین مک کلاسکی و مفهوم حالات بی

Hazard سازی مدارهای دوطبقه مفهوم تأخیر مدارهای کدگذار، کدگشا، تسهیم کننده، پادتسهیم کننده، انواع پیاده

های جهانی طراحی با گیت عنوان یک بلوک پایه در طراحی مدارهای منطقیخصوص بهها بهکاربردهای آن بخشی وهفت

(Universalمدارهای جمع )مفهوم امپدانس بالا و  - بینی رقم نقلی کننده با پیشی انتشاری، مقایسه کننده، جمعکننده

عنوان های کلکتور باز، منطق سیمی، استفاده از مقاومت بهمدار با گیتاستفاده از بافرهای سه حالتِ برای ایجاد امپدانس بالا، 

pull-up  وpull-down ( مدارهای برنامه پذیرPAL , PLA , FPGA ،)های استاندارد ترکیبیمعرفی تراشه 
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ه، عناصر حافظ تأخیر انتشار -هاها و فیلیپ فلاپمعرفی عناصر حافظه، لچ -های منطقی ترتیبیتحلیل و طراحی  سیستم 5

تحلیل مدارهای ترتیبی، جدول تحریک، نمودار حالت،  -های همگام و ناهمگام اندازی و زمان نگهداشت، ورودیمفهوم زمان راه

طراحی مدارهای ترتیبی با انواع فیلیپ  -هاو تفاوت آن Mooreو  Mcalyهای مدل FSMمراحل طراحی  -جدول حالت

 های استاندارد ترتیبیمعرفی تراشه -Universalهای ها و ثباتدهندهو شیفت هاها، ثباتشمارنده -ها فلاپ

 مبانی طراحی مدارهای ناهمگام 1

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 62 درصد 95 درصد 35 درصد 62

 

 منابع اصلی:
[1] S. Brown and Z. Vranesic, Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design. 30 Edition, 

McGraw-Hill, 2009. 

[2] C. H. Roth and L. L. Kinney, Fundamentals of Logic Design. 5° Edition, 2005. 

[3] J. Wakerly, Digital Design, Principles and Practices.  

[4] Victor P. Nelson, H. Troy Nagle, Bill D. Carroll, and David Irwin, Digital Logic Circuit 

Analysis and Design. Prentice Hall, 1995. 
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 معماری کامپیوتر
Computer Architecture 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

-مبانی کامپیوتر و برنامه -6ریاضی عمومی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

   92   3  *  -سازی

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           ■حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

هدف از این درس، آشنایی دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر با معماری و سازمان دهی پردازنده هاست که شامل آشنایی با معماری 

های عام منظوره شود. در ضمن دانشجویان با محاسبات کامپیوتری مورد استفاده در پردازندهدستورالعمل و نیز ساختار داخلی می

شود. های عددی مختلف مینمایش اعداد و عملیات اصلی شامل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم در سیستم شوند که شاملنیز آشنا می

 .گیردهای پردازشی مورد بحث قرار میدر ادامه سلسله مراتب حافظه در سیستم

 دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند بینش مناسبی در موارد زیر خواهند داشت:
 مختلف کم دستور/پردازندهمعماری  -1

 هاتحلیل کارایی پردازنده -2

 هاسازی پردازندهطراحی و پیاده -3

 هادر پردازنده یوتریکامپهای حساب الگوریتم -4

 هاطراحی اجزای جانبی و ارتباط آنها با پردازنده -5

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 هادر دنیای کنونی، دسته بندی انواع پردازندهها ها، تاریخچه پردازندهمقدمات: تاریخچه کامپیوتر و پردازنده 6

معرفی مفاهیم پایه: معرفی اجزای اصلی یک پردازنده، معرفی مفهوم مجموعه دستورالعمل، مفاهیم معماری کامپیوتر و سازمان  8

 کامپیوتر

 رلهای کامپیوتری، طراحی واحد کنتارزیابی کارایی پردازنده طراحی پردازنده: طراحی مسیر داده 3

های حل یا کاهش این معرفی مکانیسم خط لوله: مسیر داده خط لوله، مسیر کنترل خط لوله، معرفی مخاطرات خط لوله و روش 9

 های دارای خط لولهمخاطرات، ارزیابی کارایی پردازنده

 ه مراتب حافظه، حافظه نهانلسلسله مراتب حافظه:تحلیل علت نیاز به وجود سلس 5

 کامپیوتریحساب  1
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اور های ممیز شنهای حسابی صحیح برای عملیات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد، الگوریتمالگوریتمحساب کامپیوتری: 

 برای عملیات جمع، تفریق، ضرب، تقسیم اعداد

ا گذرگاه، ارتباط ب های ارتباطی پردازنده با ادوات جانبی، دسترسی مستقیم به حافظه، انواعتجهیزات جانبی پردازنده: روش 7

 استفاده از وقفه، ارتباط برنامه ریزی شده

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 62 درصد 95 درصد 35 درصد 62

 

  منابع اصلی:
[1] D.A. Patterson and J.L. Hennessey, Computer Organization and Design: The Hardware / 

Software Interface, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2010. 
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 های دادهساختمان
Data Structure 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 سازی پیشرفتهبرنامه-ریاضیات گسسته کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  3   92   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           ■حل تمرین:                          دارد 

                      ■ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

حافظه و در دیسک جانبی کامپیوتر است. های داده جهت مدیریت داده در هدف از این درس آشنایی دانشجویان با انواع ساختمان

ها، آشنایی باشد. در کنار مدیریت دادههای مورد بحث میسازی در فضای کم از معیارهای اصلی روشدسترسی سریع و ذخیره

 .سازی جهت درس طراحی الگوریتم استها و آمادههای مختلف و تحلیل پیچیدگی آنمقدماتی با الگوریتم

 :قادر خواهند بوددرس را با موفقیت پشت سر بگذارند  دانشجویانی که این
 های موجود به نحو مناسب و در جای مقتضی استفاده کنندهای دادهاز ساختمان -1

 های مختلف را طراحی کنندبنا بر نیاز ساختمان داده -2

 سازی کنندها و پردازش آنها طراحی و پیادههای مختلف را جهت دسترسی به دادهالگوریتم -3

 های مورد بحث را از ابعاد زمان و فضا تحلیل کنندها و الگوریتمساختمان داده -4

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

)حدس و استقرا، تکرار با  هاهای حل آنهای بازگشتی و روششمارش مراحل، رابطه ها، تابع رشد،های تحلیل الگوریتمروش 6

 سرشکن(ی اصلی، تحلیل جای گذاری و استفاده از قضیه

 گرهایاستفاده از اشاره هایسویه، دوسویه، کلی، صف و پشته( ،اعمال مختلف بر روی لیستهای یکها )لیستانواع لیست 8

 سازی ادغامی(ریاضی، زباله رویی، مرتب هایها )کار با عبارتهای مختلف با لیستسازی مسئلهواقعی و اندیسی، پیاده

های استقرای درخت ها، استقرا بر روی درخت، پیمایشسازی مختلف درختدرخت عبارت، پیاده های اولیه،ها: تعریفدرخت 3

ها به هم، درخت دودویی مختلف عبارت هایساختاری، درخت دودویی، اعمال مختلف بر روی درخت عبارت، تبدیل نگارش

 وجوجست

سازی داخلی ی آماری: کران پایین، درخت تصمیم، مرتبمرتبهسازی و ای، سراسر، مرتبروش درهم سازی در همسازی زنجیره 9

 سازی خارجیی آماری، مرتبسازی هرمی، مرتبهسازی سریع، مرتبسطلی(، مرتب)شمارشی، مبنایی و

 ی آماری، درخت بیهای قرمز سیاه، درخت مرتبههای مجزا، درختهای پیشرفته، مجموعهساختمان داده 5
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 82 درصد 35 درصد 85 درصد 82

 

  منابع اصلی:
[1] T. Cormen, C. Leiserson, and R. Rivest. Introduction to Algorithms. McGraw-Hill Inc., 2001. 
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 زبان تخصصی
Technical English 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 زبان انگلیسی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  3   92   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

هدف از این درس ایجاد مهارت در خواندن روان و درک صحیح متون زبان انگلیسی در حوزه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و 

های علمی در این حوزه است. این درس با تکیه بر تمرینات مستمر هفتگی در خواندن و نوشتن و نیز نیز تا حدی درک سخنرانی

 های دانشجو دارد.ه زبان انگلیسی سعی در ارتقای مهارتهای علمی بگوش دادن به سخنرانی

 بینش مناسبی در موارد زیر خواهند داشتدانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند 

 توانایی خواندن صحیح و روان یک متن فنی مهندسی کامپیوتر با پیچیدگی متوسط -1

 زمان با خواندن متندرک نسبتاً خوب مفهوم متن هم -2

 های فنی در حوزه مهندسی کامپیوتردرک سخنرانی -3

 توانایی نگارش متون ساده فنی با سرعت مناسب -4

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 امنیت در مرورگر 6

 محاسبات ابری 8

 امنیت شبکه 3

9 FPGA چیست؟ 

 لینوکس چیست؟ 5

 گرا چیست؟ معماری سرویس 1

 BitTeltکانال ارتباط داده فناوری  7

 نویسیهای برنامههای عامل زبانسازی موتور جستجو سیستمچگونگی بهینه 2

 (TED Talkسازی مغز انسان)شبیه 4

 اخلاق مهندسی 62
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 82 درصد 35 درصد 85 درصد 82

 

  منابع اصلی:
[1] Selected short articles on Computer Engineering and Information Technology (from different 

authors) 

[2] TED group scientific lectures 

[3] EE Times 

[4] IEEE Spectrum Magazine 

  



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 رشته:

 گرایش:

 

43 

 

 طراحی الگوریتم
Design of Algorithms 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 های دادهساختمان کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  3   92   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           ■حل تمرین:                          دارد 

                      ■ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

آموزند که چگونه یک مسئله ها است. در این درس، دانشجویان میوتحلیل و طراحی الگوریتمهای تجزیههدف این درس آموزش روش

های الگوریتمی مبتنی بر هر نوع را یافته، حلهای احتمالی برای حل آن را پیدا نمایند. سپس راهرا تحلیل نموده و انواع الگوریتم

ک ها را برای یهای ورودی مسئله، بهترین آنگی محاسباتی تحلیل و مقایسه نموده و بر اساس اندازه و ویژگیها را ازنظر پیچیدآن

های پایه برای حل مسائل کاربردی و رایج نیز به دانشجویان ارائه خواهد کاربرد خاص مهندسی انتخاب نماید. در این درس الگوریتم

 .گردید

 :قادر خواهند بوددانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند  
 های حل مسائل الگوریتمی داشته باشندیک درک کلی از روش -1

 بودن یک مسئله را ثابت کنند NP-Completeآشنا شده و  NP-Completeبا مسائل  -2

 شوندای گراف آشنا میهای پایهبا الگوریتم -3

 الگوریتم را محاسبه کنندپیچیدگی زمانی یک  -4

های مختلف آنها را از نظر پیچیدگی مقایسه کنند و بدانند هر الگوریتم را در کجا حلهای رایج و مهم داشته و راهدرکی از الگوریتم -5

 استفاده نمایند

 های رایج استفاده نمایندای موجود برای الگوریتماز توابع کتابخانه -6

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 های حل مسالهانواع مختلف روش 6

 نویسی پویابرنامه 8

 پشتیمسائل کوله 3

 های حریصانهروش 9

 ها و تحلیل سرشکنبندی بازهمسائل زمان 5
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 های فیبوناتچیهای باینومیال، پشته، پشتهBهای های پیشرفته درختهای دادهساختمان 1

 های مجزامجموعه 7

 های گرافتمام گرهترین مسیر بین کوتاه 2

 بیشترین جریان 4

 هاانطباق رشته 62

 و مسائل ثابت شده NP-Completeتئوری  66

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 82 درصد 35 درصد 85 درصد 82

 

  منابع اصلی:
[1] T. Cormen, C. Leiserson, and R. Rivest. Introduction to Algorithms. McGraw-Hill Inc., 2001. 
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 روش پژوهش و ارائه
Research and Technical Presentation 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 زبان تخصصی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  8   38   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □دارد          آزمایشگاه:                                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

مطرح در های نوشتاری، مسائل های انجام تحقیق، اصول تهیه انواع ارائههدف از این درس آشنایی و کسب مهارت در اصول و روش

 .باشدهای گفتاری و آشنایی با ابزارهای مربوطه میاجرای انواع ارائه

 در موارد زیر توانایی بالای خواهند داشت:دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند 
 نحوه انتخاب موضوع برای تحقیق -1

 چگونگی انجام تحقیق -2

 ارائه نتایج تحقیق به صورت گزارش یا مقاله -3

 ایراد سخنرانی فنی با رعایت اصول لازم -4

 افزارهای مفید در انجام تحقیقآشنایی با نرم -5

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تعاریف و مفاهیم اولیه مرتبط با پژوهش 6

 تعریف موضوع پژوهش و انتخاب عنوان 8

 تدوین طرح پژوهش 3

 برداریبررسی سوابق موضوع، مطالعه و یادداشت 9

 نکات مهم در انجام بخش عملی تجربی پژوهشیها و روش 5

 های نهایی طرحهای مهندسی، تهیه گزارشاصول مهم در نگارش گزارش 1

 نکات مهم ویژه برای انواع ارائه نوشتاری 7

 های گفتاریاصول مطرح در ارائه 2

 نکات مهم ویژه برای انواع ارائه گفتاری 4
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 روش ارزیابی:
 ارائه نوشتاری آزمون نهایی گفتاری ارائه ارزشیابی مستمر

 درصد 85 درصد 82 درصد 85 درصد 32

 

  منابع اصلی:
 1386های تحقیق، تهران، تولید دانش، ع. علی احمدی و نهائی، توصیفی جامع از روش .1

 .1381لوکاس، استفن ای هنر سخنرانی، ترجمه ساده حمزه و باباطاهر علیزاده، تهران، رشد،  .2

 1382رانکوهی، شیوه ارائه مطالب علمی، تهران، علمی، م. ت. روحانی  .3

 .1373م. ناصح، راهنمای نگارش و ویرایش، چاپ سیزدهم، مشهد، آستان قدس رضوی،  .4
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 هاتحلیل و طراحی سیستم
System Design and Analysis 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 سازی پیشرفتهبرنامه کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  3   92   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

افزاری است. در این درس دانشجویان با انواع های نرمهدف از این درس آشنایی دانشجویان با مفاهیم تحلیل و طراحی سیستم

یم یافته و مفاهافزار، تحلیل و طراحی ساختهای مختلف ایجاد نرمهای اطلاعانی، چرخه حیات تولید و توسعه نرم افزاره روشسیستم

 .دشونمدیریت پروژه آشنا می

 :بینش مناسبی در موارد زیر خواهند داشتدانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند 
 افزارافزار در تولید نرمکاربرد فرایند توسعه نرم -1

 افزارکارگیری ابزارهای توسعه نرمانتخاب و به -2

 UMLافزاری به کمک زبان های نرممستندسازی فرآورده -3

 گرابه روش شی هاتحلیل و طراحی سیستم -4

 افزار و طراحی آزموناهمیت آزمون نرم -5

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 های آن افزار و چالشمعرفی مهندسی نرم 6

 افزار و تفاوت آنهاهای فرآیند توسعه نرممدل 8

 افزارهای تحلیل و طراحی نرمروش 3

 ها و تحلیل سیستممهندسی نیازمندی 9

 افزارنرم طراحی سیستم و معماری 5

 افزارساخت نرم 1

 افزارای بر آزمون نرممقدمه 7

 ریزیآشنایی مقدماتی با مدیریت پروژه و برنامه 2
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 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 82 درصد 35 درصد 85 درصد 82

 

  منابع اصلی:
[1] L. D. Bentley and J. L. Whitten, Systems Analysis and Design for the Global Enterprise. 7th 

Edition, McGraw-Hill, 2007. 

[2] C. Larman, Applying UML and Patterns. An Introduction to Object-Oriented Analysis and 

Design and Iterative Development. Addison Wesley, 2004. 

[3] Roger S. Pressman, Software Engineering: a Practitioner's Approach. McGraw Hill Inc., 7th 

Edition, 2011. 
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 سیستم عامل
Operating System 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ساختمان داده کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  3   92   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □دارد          آزمایشگاه:                                      □ندارد           ■حل تمرین:                          دارد 

                      ■ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

های مدیریت منابع ها و الگوریتمافزار و روشافزارهای کاربردی با سختهدف این درس ایجاد درک صحیح در مورد ارتباط بین نرم

ای برای مدیریت سطح پایین های پایهبرای دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر است. علاوه بر این، دانشجویان این درس روش

های تها و محدودیهایی با در نظر گرفتن مشخصهگیرند. در ضمن، چگونگی طراحی چنین سیستمهای کامپیوتری را فرامیسیستم

 است.افزار و بهبود کیفیت برنامه از دیگر اهداف این درس است. این درس ترکیبی از مباحث تئوری و عملی افزار و نرمسخت

 :د بودقادر خواهندانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند 
 های کامپیوتری و کاربردهای آنهاانواع سیستم -1

 افزاریهای نرمطراحی، ساخت و مدیریت سیستم -2

 های کامپیوتری و حل مشکلات آنهاتوانمندی کشف دلایل کاهش کارایی سیستم -3

 های مدیریت منابع بنا به شرایط سیستمایجاد سیاست -4

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 عاملسیستممقدمه و ساختارهای  6

 مدیریت فرآیندها 8

 هاریسمان 3

 بندی پردازندهزمان 9

 سازی فرآیندهاهمگام 5

 بستمدیریت بن 1

 مدیریت حافظه اصلی 7

 مدیریت حافظه ثانویه 2

 مدیریت ورودی خروجی 4
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 و مسائل مرتبط( RDIDبندی، ساختارهای حافظه انبوه)دیسک، زمان 62
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 عاملآز سیستم
Operating System Workshop 
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 هدف درس:
 

امل عهای عامل با تکیه بر یک سیستمسازی سیستمهای طراحی و پیادههدف از این درس ایجاد درک صحیح و فراگیری تکنیک

سازی رنامهبعامل مانند مدیریت فایل، مدیریت فرایندها، سازی مفاهیم پایه طراحی سیستمباز است. دانشجویان این درس با پیادهمتن

باز را عامل متنشوند و نصب و مدیریت یک سیستمباز آشنا میعامل متندر سطح کرتل، سنکرون سازی فرایندها در یک سیستم

 آموزند.می

 بینش مناسبی در موارد زیر خواهند داشت:دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند 
 بازعامل متن نصب و مدیریت یک سیستم -1

 سازی مفاهیم پایهچگونگی پیاده -2

 عامل متن بازهای عامل در یک سیستمطراحی سیستم -3

 سازی در سطح کرنلبرنامه -4

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 . واسط کاربر گرافیکیPosixها، مقدمه: مروری بر لینوکس شامل تاریخچه، نسخه 6

 استفاده از منوی کاربرد و سیستماندازی، بندی دیسک، بارگذاری راهنصب لینوکس: بخش 8

 سیستم فایل لینوکس 3

9 Shell استاندارد و پیشرفته 

 مدیریت فرایندها و تردها 5

 بندی پردازنده در لینوکسزمان 1

 بستسازی و بنهمگام 7

 های سیستمسازی کرنل و سرویسبرنامه 2
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 پایگاه داده
Database Management 
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 هدف درس:
 

 

ای آموزند که چگونه یک پایگاه داده رابطهای است. در این درس، دانشجویان میهای پایگاه داده رابطههدف این درس آموزش سیستم

سازی و اجرای ها، بهینهسازی دادهبعلاوه، دانشجویان با چگونگی ذخیرهرا طراحی و ایجاد کنند و چگونه از آن استفاده نمایند. 

 ..ای آشنا خواهند شدهای داده رابطهها در پایگاهوجوها و پردازش تراکنشپرس

 :قادر خواهند بوددانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند 
 .ا داشته باشندهای پایگاه داده و معماری آنهیک درک کلی از سیستم -1

 .از روی توصیف مساله، نمودار موجودیت ارتباط را رسم کنید -2

 .های متناظر تبدیل کنندنمودار موجودیت ارتباط را به رابطه -3

 .ها را به صورت نرمال درآورندهای تابعی را تشخیص دهند و رابطهوابستگی -4

 .بنویسند SQLجوهای وپرس -5

 .شونددر یک سیستم پایگاه داده ذخیره میها چگونه ها و شاخصبدانند که رابطه -6

 .های مناسب را تشخیص دهندمشخص، شاخص WorkLoadبرای یک پایگاه داده خاص با  -7

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

و  Schemaپالایش  ها،وجوها و محدودیت، پرسSQLای, ای و حساب رابطهای، جبر رابطهمدل رابطه ای:مفاهیم پایه 6

 های نرمالصورت

شاخص گذاری بر  ها، شاخص گذاری با ساختار درختی،ها و فایلها، دیسکسازی دادهذخیره سازی و شاخص گذاری:ذخیره 8

 همسازیرپایه د

 جووساز پرس، بهینهایسازی خارجی، ارزیابی عملگرهای رابطهمرتب وجوها:ارزیابی پرس 3

 هامدیریت تراکنش 9
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 آز پایگاه داده
Database WorkShop 
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آموزند که چگونه یک پایگاه داده ای است. در این درس، دانشجویان میهای پایگاه داده رابطههدف این درس آموزش عملی سیستم

ای را به صورت عملی طراحی و ایجاد کنند و چگونه از آن استفاده نمایند. بعلاوه، دانشجویان با دستورات زبان پرس و جوی رابطه

 .کار با آن را یاد خواهند گرفت شوند ورابطه ای آشنا می

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 ER-Diagramآشنایی با نحوه رسم  6

 افزارهای مربوطهای و کارکردن با نرمآشنایی با مدل رابطه 8

 SQLزبان   Syntaxآشنایی با  3

 طراحی و ایجاد پایگاه داده 9

 ایجاد جدول، نما و رویه و تابع در پایگاه داده 5
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 های خبرههوش مصنوعی و سیستم
Artificial Intelligence 
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ها است. سازی هوش و عملکرد هوشمندانه انسانهای مهم علوم کامپیوتر است که هدف نهایی آن مدلهوش مصنوعی یکی از شاخه

درک مفاهیم تا ها شامل موضوعات کلی نظیر یادگیری ماشینی و انواع ای از زیرشاخههوش مصنوعی خود شامل طیف گسترده

شود. در این درس ضمن ارائه مفاهیم ها میتر نظیر بازی شطرنج، اثبات خودکار قضایای ریاضی و یا تشخیص بیماریموضوعات خاص

طور اجمالی معرفی های هوش مصنوعی بههای مختلف جستجو و نمایش دانش، برخی از زیرشاخهپایه هوش مصنوعی شامل روش

 .شودمی

 :قادر خواهند بوداین درس را با موفقیت پشت سر بگذارند  دانشجویانی که
 شناخت عامل هوشمند و ساختار یک عامل هوشمند  -1

 شناخت حل مسائل هوش مصنوعی به شیوه جستجو  -2

 برای شناخت مفهوم مکاشفه )ابتکار( در حل مسائل هوش مصنوعی  -3

 های مبتنی بر دانششناخت از عامل -4

 های مبتنی بر دانشزبان نمایش دانش در عاملعنوان یکبهآشنایی با منطق مرتبه اول  -5

 ریزیآشنایی با مسائل برنامه -6

 های غیرقطعیآشنایی با حل مسائل هوش مصنوعی در محیط -7

 آشنایی با مفهوم یادگیری با استفاده از مشاهدات -8

 ، استنتاج و اجرا توسط روبات داشته باشندpercept، مفهوم آشنایی با مفهوم روبات -3
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 مبحث ردیف

 مقدمه و تاریخچه 6

 های هوشمندعامل 8

 حل مسائل به وسیله جستجو 3

 انواع جستجوهای هوشمند و غیر هوشمند 9
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 حل مسائل با محدودیت به وسیله  جستجو 5

 جستجوی مینیمم ماکزیمم 1

 روای رزولوشن، زنجیر جلورو و عقبهای منطقی، منطق گزارهعامل 7

 منطق رتبه اول و انواع استنتاج در آن  2

 های مبتنی بر استنتاج منطقیسیستم 4

 های مبتنی بر استنتاج احتمالیعدم قطعیت و سیستم 62

 گیریهای تصمیمسیستم 66

 های ارائه دانشساخت پایگاه دانش، روش 68

 های خبره مبتنی بر قانونسیستم 63

 استدلال موردیاستنتاج مبتنی بر حالت  69
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 های کامپیوتریشبکه
Computer Network 
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 هدف درس:
 

پردازد. دانشجویان در این درس با معماری و های کامپیوتری میسازی و کارایی شبکهاین درس به بررسی اصول طراحی، پیاده

به بررسی  TCP/IPهای اینترنت و مدل شوند. این درس با تأکید بر شبکهای آشنا میهای کامپیوتری و مدل لایههای شبکهسرویس

 .پردازدحمل، لایه شبکه و لایِه پیوند داده می های لایه کاربرد. لایهپروتکل

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

های کامپیوتری، تعریف سرویس های شبکه، تعریف شبکههایی از سرویسلاهای کامپیوتری )مثهای شبکهروری بر سرویسم 6

 دهی، تعویق پروتکل (و کیفیت سرویس

،  Server-Clientهای اینترنت )لبه و هسته شبکه(، مدل)تعریف اجزاء شبکهدهنده آن شبکه اینترنت و اجزای تشکیل 8

های ای و سوئیچینگ مداری پارامترهای کیفیت سرویس در شبکههای فیزیکی، سوئیچینگ بستههای دسترسی و رسانهشبکه

 (ایسوییچینگ بسته

های سرویس اتصال ها مدلها و سرویسها، پروتکل, دید واحد به لایهISOهای کامپیوتری )مدل مرجع ای شبکهمعماری لایه 3

 TCPسازی و بازسازی، مالتی پلکسینگ و دی مالتی پلکسینگ، مدل گرا و سرویس بدون اتصال قطعه

 الکترونیکی و پروتکل پست FTPانتقال فایل و پروتکل  HTTPای وب و پروتکل لایه کاربرد: اصول و کاربردهای شبکه 9

SMTP  سرویس دایرکتوری در اینترنت و پروتکلDNS، نویسی سوکت با کاربردهای نظیر به نظیر، برنامهTCP نویسی برنامه

 UDPسوکت با 

های کنترل اصول انتقال مطمئن داده ،پروتکل UDPهای لایه حمل. سرویس بدون اتصال لایه حمل و لایه حمل )معرفی سرویس 5

 TCPکنترل ازدحام در  ازدحام، ، اصول کنترلTCPرا لایه حمل ، سرویس اتصال گARQخطای 

معماری مسیر باب، مدیریت  های داده نگار و مدار مجاریِلایه شبکه : معرفی وظایف لایه شبکه )مسیریابی و جلورانی(، شبکه 1

ر بندی، مدیریت ترافیک دزمانهای سوئیچینگ بسته ای، مدیریت ترافیک در سطح بسته مدیریت صف و ترافیک در شبکه

، ARP ،IPV4 ،IPV6هایها، پروتکل اینترنت )پروتکلسطح جریان کنترل ازدحام، مدیریت ترافیک در سطح تجمیع جریان

ICMPهای (، پروتکلDHCP و Mobile، IP های بردار فاصله و وضعیت پیوند(، پروتکلهای مسیریابی)الگوریتمالگوریتم-

 بخشی((، مسیریابی)چندبخشی و همهIGP ،BGP ،OSPF ،RIP، EGTو  ASنترنت)تعریف های مسیریابی در ای
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تشخیص و تصحیح خطا کلیات  هایهای آن کلیات روشهای محلی معرفی لایه پیوند داده و سرویسلایه پیوند داده و شبکه 7

 LAN wireless ،Ethernet های محلیهای کنترل دسترسی به رسانه، کلیات شبکهروش
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                     □ندارد           ■آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                       ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

باشد. به این منظور باید ضمن معرفی میهای کامپیوتری هدف از این درس ایجاد درک صحیح و تجربه عملی از مفاهیم پایه شبکه

هایی که دربرگیرنده مباحث تئوری صورت کاربردی آزمایشهای کامپیوتری بهابزارها و تجهیزات مورد استفاده در برپا سازی شبکه

 .بوده است اجرا گردد

 داشت: بینش مناسبی در موارد زیر خواهنددانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند  
 Troubleshootingتوانایی کار با ابزارهای  -1

 Capturing Packetتوانایی کار با ابزارهای  -2

 Crafting Packetتوانایی کار با ابزارهای  -3

 توانایی پیکربندی تجهیزات شبکه -4

 VLANبا چندین  LANاندازی یک توانایی راه -5

 های مسیریابی استاتیک و دینامیکتکلتوانایی ایجاد ارتباط بین چندین شبکه محلی با استفاده از پرو -6

 ها به صورت گزارش فنیارائه نتایج آزمایش -7

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 های کامپیوتریمروری بر درس شبکه 6

 Ping،  Traceroute، Arpping نظیر Troubleshootingمعرفی ابزارهای  8

 Wiresharkو  TCPDumpمانند  Packet Capturingمعرفی و بکارگیری ابزارهای  3

در مقادیر فیلدها با ابزاری  و تغییر Packet Generator های سوم و چهارم با استفاده از ابزارهایهای لایهایجاد و ارسال بسته 9
Scapy 

 Client-Serverاندازی ارتباط، راه 5

 پیکربندی اولیه سوئیچ و مسیریاب 1

 Trunkو  VLANپیکربندی  7
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 (OSPF, RIP)ندی مسیریابی استاتیک و دینامیک پیکرب 2

 (DNSدهنده دامنه نام )اندازی سرویسراه 4

 DHCPدهنده اندازی سرویسراه 62

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 32 درصد 32 درصد 2 درصد 92

 

  منابع اصلی:
[1] S. Panwar, S. Mao, J. Ryoo, Y. Li, TCP/IP Essentials: A Lab-Based Approach. Cambridge 

University Press, 2004. 
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 افزارمهندسی نرم
Software Engineering 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 هاطراحی سیستمپایگاه داده و تحلیل و  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  3   92   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           ■حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

افزار باید رعایت گردد. در ابتدا تفاوت محصولی که مراحل تولید نرمهدف از این درس پرداختن به نکات مهندسی است که در کلیه 

 شود. سپس انتظاراتی که یک محصول مهندسیشود بیان میگردد با محصولی که به روش هنری تولید میبه روش مهندسی تولید می

ی گیری و ارزیاباندازهسازی، قابلزجمله مدلهای مهندسی تولید اگردد. در ادامه درس با تأکید بر روشباید برآورده سازد تشریح می

افزار بودن، درستی یابی و اعتبارسنجی محصولات بینابینی، مروری بر دستاوردهای علمی در این زمینه در کلیه مراحل تولید نرم

تخمین و آزمون کمتر گیری های قبلی دانشجویان با مباحث توصیف صوری نیازها، اندازهشود. با توجه به اینکه در درسانجام می

بندی، های حمایتی ازجمله مدیریت پروژه، زمانگیرد. در انتها فعالیتاند در این درس این محصول مورد تأکید بیشتر قرار میآشنا شده

 .شودصورت مهندسی مرور میافزار بهها در تولید نرممدیریت ریسک، مدیریت پیکربندی و تضمین کیفیت با تأکید بر تأثیر آن

 داشت:دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند بینش مناسبی در موارد زیر خواهند 
 های مهندسی جهت ایجاد محصول باکیفیتکارگیری روشبه -1

 افزاردنبال کردن فرایندهای شناخته شده مهندسی نرم -2

 افزارطراحی معماری نرم هایکارگیری روشبه -3

 مختلفافزار در سطوح آزمون نرم -4

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 افزارای بر مهندسی نرممقدمه 6

 توسعه مبتنی بر تکرار -افزارهای توسعه نرمفرایندها و مدل 8

 افزارمروری بر تحلیل نرم 3

 refactoringافزار:اصول طراحی، الگوها، طراحی نرم 9

 افزار طراحی، مستندسازی و ارزیابیمعماری نرم 5

 افزارنرمآزمون  1
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 افزارمدیریت کیفیت نرم 7

 تخمین هزینه و زمان 2

 مدیریت ریسک-مدیریت نیروی انسانی -مدیریت پروزه 4

 مدیریت پیکربندی -مدیریت تغییر -مدیریت چرخه حیات 62

 های چابکروش 66

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 82 درصد 35 درصد 85 درصد 82

 

  منابع اصلی:
[1] Roger S. Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw Hill, 7th 

Edition, 2011. 
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 مهندسی اینترنت
Internet Engineering 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 های کامپیوتریشبکه-پایگاه داده کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه
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                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 
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                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 

های مبتنی بر وب و اینترنت است، همچنین نکات مهم در طراحی های پایه در توسعه برنامههدف این درس پوشش دادن تکنیک

و وب  2های وب، مفاهیم وب ها، ایجاد سرویسگیرد. علاوه بر اینمعماری یک سیستم در مقیاس اینترنت مورد بررسی قرار می

افزارهای وب ابری در وب نیز از موضوعات این درس خواهد بود. تأمین نیازهای کیفیت نرم های اجتماعی و محاسباتمعنایی، شبکه

 . باشندپذیری، تغییرپذیری امنیت و کاربردپذیری نیز از دیگر تأکیدهای این درس میازجمله کارایی، مقیاس

 :زیر خواهند داشت های مناسبی در مواردمهارتدانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند 
 افزارهای مبتنی بر وبتوسعه نرم -1

 های در مقیاس اینترنتهای معماری در ایجاد برنامهپاسخ به چالش -2

 استفاده از وب به عنوان بستری برای توسعه کاربردها -3

 های فناوری برای تامین نیازهای کیفیت کاربردهای وبکارگیری چارچوب -4

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 طراحی صفحات وب -HTTPپروتکل  -ای بر وبمقدمه 6

 ایجاد کاربردهای وب ساده 8

 الگوی معماری سه لایه 3

 هانگاشت اشیا به رابطه  -هااتصال به پایگاه داده 9

 ها و الگوهای لایه نمایش در وبچارچوب-دهی منطق دامنهسازمان 5

 هامدیریت نشست 1

 های وب توزیع شدهسیستمهای وب روندی در سیستمکنترل هم 7

 بندی و محاسبات ابریخوشه 2

 امنیت کاربردهای وب 4
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 های وب اتکاپذیرایجاد سیستم 62

 های مبتنی بر وبکارایی سیستم 66

 های وبسرویس 68

 های اجتماعیوب معنایی، شبکه-8وب 63

 طراحی واسط کاربر در وب 69

 نویسی موبایل در وببرنامه 65

 

 

 ارزیابی:روش 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 82 درصد 35 درصد 85 درصد 82

 

  منابع اصلی:
[1] M. Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2003. 

[2] M. Hall and L. Brown, Core Servlets and JavaServer Pages. 2nd ed., Prentice-Hall, 2003. 

[3] M. Harwood, M. Goncalves, and M.Pemble, Security Strategies in Web Applications and 

Social Networking. Jones \& Bartlett Learning, 2010. 
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 (6مبانی هنرهای تجسمی)
The Basic Elementd in Visual Art 1 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  1 2  16 38  

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      □ندارد           ■کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

 آشنایی دانشجویان با عناصر اصلی بصری به عنوان الفبای دیداری در آفرینش یک اثر گرافیکی

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 شناخت ترکیب بندی عناصر پایه و بررسی مفاهیم قرار گیری آنها به صورت نیروهای بصری 6

 ترکیب بندی مجموعهشناخت و بکارگیری رسامی در معرفی عناصر پایه نقطه، سطح، خط، حجم و  8

 معرفی و رسامس نیروهای تصویر شامل حرکت، ریتم و تضاد 3

 تلفیق الفبای دیداری به منظور ایجاد هماهنگی، تعادل و تقارن در یک ترکیب خاص 9

 مطالعه انرژی عناصر در به کارگیری ریتم ها و تعیین تضادهای عناصر 5

 های تعادل و تقارن نحوه ایجاد هماهنگی در به کار بردن حالت 1

 اجرای کاربرد ریتم ها در بیان حرکت و تضاد عناصر 7

 شناخت انرژی عناصر در ترکیب بندی موزون در کاربرد توالی و تسلسل عناصر 2

 

 بازدید: 

 در صورت امکان مطالعه آثار ارائه شده در نمایشگاه ها و موزه ها مفید خواهد بود.

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 60 درصد 0 درصد 0 درصد 40

 

 منابع اصلی:
 ، شرکت افست1372های تجسمی ) زبان، بیان، تمرین( محمد حسین حلیمی، اصول و مبانی هنر -1

 1335مبادی سواد بصری ، دوتیسن، داندیس /مسعود سپهر،  -2

 1368انتشارات سروش، زبان تصویر، کپس، جئورگی، ترجمه فیروزه مهاجر،  -3
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 ، انتشارات برگ1378، و محمد آوینی محمد خزائیترجمه هافمن، و عملی ، آرمین کطراحی گرافیک تئوری -4
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 (8مبانی هنرهای تجسمی)
The Basic Elementd in Visual Art 2 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 (6) مبانی هنرهای تجسمی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه
 *  1 2  16 38  

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      □ندارد           ■کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

شناخت دانشجویان با واقعیت رنگ و تقویت توان به کارگیری رنگ مایه ها و چگونگی استفاده از ابزارهای رسامی، مرکبها و کاربرد 

   قلم مو ها

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تحلیل فیزیک و رنگ با استفاده از کاربر تفکیک نور در منشورها و معرفی طول موج رنگی 6

 کاربرد واقعیت رنگ از ظریق رنگ مایه هاشناخت اثر رنگی و  8

 نورها در یک اثر رنگیتقابل رنگ ها در ترکیب بندی واحد در مقایسه با تفکیک و تجمیع  3

 معرفی رنگهای کروماتیک و آکروماتیک و مقابله آنها 9

 تضاد رنگ ها با استفاده از ته رنگ و چگونگی ترکیب بندی موزون در یک اثر رنگی 5

 شناخت و به کارگیری هم پایه ها در رنگ و مقابله تضادهای سرد و گرم 1

 ترکیب بندی تنوع رنگی با استفاده از هاررمونی رنگی و شناخت چند وجهی رنگینه ها 7

 اوزان و مقابله رنگها با استفاده از ایجاد ریتم و ترکیب )بررسی رنگ ها از دید روان شناسی( 2

 

 بازدید: 

 و موزه ها و تحقیق و تعمق در آثار ارائه شده نمایشگاهای فصلینمایشگاه ها 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 12 درصد 2 درصد 2 درصد 92

 

 منابع اصلی:
 ، 1372 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدحسن حلیمی، ایتن، یوهانس، ترجمه کتاب رنگ، -6
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 ،1387ارتباطات بصری، نامی غلامحسین، انتشارات توس، مبانی  -8

 1368زبان تصویر، کپس، جئورگی، ترجمه فیروزه مهاجر، انتشارات سروش،  -3
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 طراحی پایه
Basic Drawing 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  1 2  16 32  

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      □ندارد           ■کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

 آشنایی با هنر طراحی و آمادگی برای درک امکانات این هنر.

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 طراحی از اشیا )اجسام هندسی ساده تا فرم های پیچیده( 6

 طراحی از فیگور های انسانی و درک تناسبات 8

 درک فضا و فیگور در جهت ترکیب بندی های ساده موضوعی 3

 طراح و بررسی شیوه های شخصی آنهاآشنایی با آثار هنر مندان  9

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه نهاییآزمون  میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 52 درصد 2 درصد 2 درصد 52

 

 منابع اصلی:
 ، انتشارات سروش1362، محسن وزیری ، 1شیوه طراحی  -1

 ، انتشارات یساولی1375کلیدهای طراحی، برت دانسون / عربعلی شروه،  -8
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 6خوشنویسی و گرافیک حروف 
Calligraphy & Lettering 1 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  6 2  61 32  

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     □ندارد            ■کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

 اسلامی به منظور کاربری صحیح و اصولی در گرافیک-آشنایی دانشجویان با مفاهیم اولیه خوشنویسی سنتی ایرانی

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 آگاهی های بصری و مهارتهای فنی در خوشنویسی 6

شیوه ها و کاربردهای تاریخچه مختصر دوره های مختلف خطوط سنتی و شیوه های رایج در آن و شرح عملی تفاوتها بین  8

 سنتی

تعلیم عملی قواعد خوشنویسی و شیوه های انواع خسوس ایرانی اسلامی به صورت هدفمند برای به کارگیری صحیح آن در  3

 گرافیک

 آشنایی اجمالی با فرهنگ و آداب خوشنویسی، ابزارشناسی و طرز و ترتیب به کارگیری آنها 9

 عنوان عنصری موثر در گرافیکتعریف جایگاه خط و خوشنویسی به  5

 

 بازدید:

 موزه های ارائه کننده آثار خوشنویسی )رضا عباسی، ایران باستان، ...(

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 12 درصد 2 درصد 2 درصد 92

 

 منابع اصلی:
 1363علمی، جلد، انتشارات   4احوال و آثار خوشنویسان، بیانی مهدی،  .1

 1381آثار برگزیده استاد کل عماد الحسنی، فردی محمد حسن و محمد حسین فردی، انتشارات یزدانی، .2

 1331اطلس خط: تحقیق در خطوط اسلامی، فضائلی حبیب الله، انتشارات سروش،  .3
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 1366منوچهری، ، انتشاراتگلستان هنر، منشی قمی، قاضی احمد بن شرف الدین حسین، به کوشش احمد سهیلی خوانساری .4

  



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 رشته:

 گرایش:

 

73 

 

 گرافیک درعکاسی 
photography in Graphic design  

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 (8)مبانی هنرهای تجسمی  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  1 1  16 16  

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □دارد حل تمرین:                          

                                         □ندارد            ■کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

 افزایش توانایی دانشجویان در بکارگیری خلاق دوربین عکاسی، استفاده مناسب از ملحقات آن و آشنایی با کاربردهای گرافیکی عکس

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 آشنایی عملی با ملحقات دوربین های عکاسی 6

 به کارگیری خلاق نوردهی از طریق تنظیم دیافراگم، سرعت و ... 8

 آشنایی عملی با عکاسی  موضوعی 3

 آشنایی با کاربردهای عکس در گرافیک 9

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 12 درصد 2 درصد 2 درصد 92

 

  منابع اصلی:
 1333عکس، کلارک، گراهام، ترجمه حسن خویدل و زیبا مغربی، انتشارات نشر شور،  -1

 1388عکاسی پایه، لنگفورد مایکل، ترجمه رضا نبوی، انتشارات دانشگاه هنر،  -2

 1338مهران مهاجر، محمد نبوی، انتشارات مینوی خرد،  عکاسی : ئرآمدی انتقادی، ولز لیز، ترجمه ساماز ختایی لر، ویدا قدسی رائی، -3

 1334درن کوک، دیانا سی دویونت، ترجمه غلامحسین فتح الله نوری، انتشارات حرفه هنرمند،عکاسی نمایی از مدرنیسم، ون -4

5- Ben, LongT Complete Digital Photography, Charles Rivermedia Press.2007. 

6- John, G. Blair, Alternative Digital Photography, Thomson Course Technology Press. 

2008.  
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 آشنایی با نقوش ایرانی
Introduction to Iranian Motifs 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  1 1  16 16  

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           ■حل تمرین:                          دارد 

                      ■ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

  آشنایی با نقوش ایرانی از جنبه های فرمی، ترسیمی و مفاهیم درونی

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 آشنایی با عناصر عمومی و پایه تشکیل دهنده نقوش سنتی و بومی ایران 6

 معرفی کلی نقوش ایرانی بر اساس کاربردهای آنها در سنگ، سفال، شیشه، زیر اندازها، چوب، فلز و ... 8

 آشنایی با چگونگی طراحی و اجرای نقوض در هنرهای اصیل ایران 3

 نقوش سنتی ایران آشنایی با ارزشهای نمادین 9

 معرفی نقوش منتخب ایرانی با توجه به کارکردهای آنها در طراحی و گرافیک 5

 ارزیابی و بررسی نثوش و اصول هفتگانه تزئینی ایران )اعم از اسلیمی، ختایی، فرهنگی و ...( 1

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 52 درصد 2 درصد 2 درصد 52

 

  منابع اصلی:
 1371دستبافت های عشایری فارسی، پرهام سیروس، دوجلد، انتشارات امیرکبیر،  -1

 1388جلد(، آرتور اپهام پوپ، ترجمه نجف دریابندی و دیگران، انتشارات علمی و فرهنگی ، 13سیری در هنر ایرانی ) -2

 1355انتشارات بانک ملی ایران، سیری در صنایع دستی ایران، جی گلدک، سومی هیراموتوگلدک، -3
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 بندیطراحی بسته
Packaging Design 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 8مبانی هنرهای تجسمی  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  6 8  61 38  

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     □ندارد            ■کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

 آشنایی با طراحی بسته بندی به عنوان عنصر ارتباطی تولید با مصرف

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 بسته بندی و ملاحظات زیست محیطی مقدمه ای بر ساختار هندسی، فیزیک بسته بندی، مواد در 6

 بسته بندی از نگاه ارتباطات بازاریابی 8

 اصول طراحی گرافیک بسته بندی 3

 طراحی لیبل 9

 توسعه طرح و ایجاد یونیفرم در بسته بندی های هم خانواده 5

 طراحی خلاقانه بسته بندی 1

 

 کارخانه جات بسته بندیبازدید : 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم مستمر ارزشیابی

 درصد 22 درصد 2 درصد 2 درصد 82

 

 منابع اصلی:
 1385، نب، انتشارات کارکرمانی نژاد فرزانبندی، نگاهی به بسته -1

 1387اصول فرم و طرح، ونگ ، وسیوسوس، ترجمه آزاده بیدار بخت، انتشارات نی،  -2

[3] Felton, George, Advertising: Concept and Copy, W. W. Norton & Company, England, 2013 
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[4] Caples, John & Fres E.Hahn, Tested Advertising Methods (prentice Hall Business Classics), 

prentice Hall Trade Publisher, England, 1998. 
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 طراحی هویت سازمانی
Corporative Identity Design 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  6 8  61 38  

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                        ■   ندارد        □حل تمرین:                          دارد 

                      ■  ندارد           □  کارگاه:                                دارد

 

 هدف درس:
 

 آشنایی با شیوه ی کار در یک مجموعه مشترک کاربردهای گرافیک و ایجاد هویت بصری مشترک در آنها. 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 روش پدید آوردن ایده و توسعه آن در یک مجموعه کار گرافیک 6

 آشنایی با برندینگ و هویت سازمانی 8

 سازمانی در یک مجموعه گرافیکی مراحل طراحی و هویت 3

 آشنایی با استاندارد های هویت سازمانی در یک مجموعه گرافیکی 9

 آشنایی با استاندارد های هویت سازمانی 5

 شیوه طراحی خلاقانه هویت سازمانی 1

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 72 - - درصد 32

 

 اصلی:منابع 
 .1384انتشارات سمت،تهران ، ترجمه ناهید فراست،، تاریخ طراحی گرافیک، فیلیپ ، بی مگز -1

 .1382ترجمه ملک محسن قادری ، انتشارات وزارت فرهنگ ، سی قرن طراحی گرافیک، جیمز بروس برتون، کرایگ -2

 [3] Carter ,David E,  Big Book of Corporate Identitiy Design, Watson Publisher-Guptill, 2001. 
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 [4]Moingeon, Bretrand, & Guillaume Soenen , Corporate and Organizational Identities: 

Integrating Strategy , Marketing, Communication and Organizational Perspective, Routledge 

publisher,2002. 

 [5]Wheeler , Alina, Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Peam, 

Wiley Publisher , England, 2009. 
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 و شهری طراحی گرافیک محیطی
Urbun & Environmental Graphic Design 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  6 2  61 32  

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     □ندارد            ■کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

 آشنایی تخصصی با طراحی گرافیک محیطی.

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 گرافیک محیطی و ارتباط کاربردی آن در فضایهای زندگی شهری مبانی طراحی 6

 تقسیم بندی اصلی عناصر گرافیک محیطی در شهرها، راه ها و ... 8

 عناصر دوبعدی در طراحی گرافیک محیطی، علائم و نمادهای راهنما 3

 عناصر سه بعدی در طراحی گرافیک محیطی، تابلوها، استندها و ... 9

 عناصر نوشتاری در طراحی گرافیک محیطیکاربرد خط و  5

 هوایی -دریایی-ریلی-زراحی بدنه وسایل حمل ونقل شهری -عناصر گرافیک محیطی متحرک 1

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 22 درصد 2 درصد 2 درصد 82

 

 منابع اصلی:
 6345طراحی گرافیک محیطی، انتشارات فاطمی،اسداللهی، مصطفی، مبادی ارتباط تصویری،  -6

: طراحی اجرا، مدیریت، ترجمه حسین رضایی، پیرموره، ژان، ایوماری آلن، ماری لیز سابری، فضاهای شهری -8

  3131میرمعزالدین مجابی، محسن رسول، انتشارات اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران، 

[3] diethelm, Walter, Singnet,Symbol, ABC verlag publisher, Zurich, 1970 
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[4] Herdeg, Walter, Archigraphia: Architectural and Environmental Graphics, Graphis publisher. 

Switzerland, 1981. 
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 پرورش خلاقیت
Creativing Development 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  پایه نظری اختیاری تخصصی پایه نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  6 2  61 32  

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     □ندارد            ■کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

آموزش دانشجویان جهت کشف و پیدا کردن راه های شروع طراحی یک پروژه با توجه به امکانات مفهومی و معنایی آ و رسیدن به 

  نتایج خلاق.

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تحلیل مفاهیم درونی یک کار و تهیه پیش زمینه نوشتاری برای دیزاین آن کار 6

 نوشتاری جهت دیزاین آن با گرایشهای متفاوتانتخاب یک عنصر تصویری و یا  8

 تمرین جهت مهارت پیدا کردن در پرداخت به موضوعات با نرم افزار مناسب 3

 تمرین اصول اعمال انگیزش بصری در مخاطب. 9

 توجه به سیستم دستگاه چشم انسان و رابطه آن با حافظه کوتاه مدت و بلند مدت 5

 انجام عملیات دیزاین و نتیجه گیریروشهای یادداشت برداری از  1

 ارائه یک مقاله نظری در باب موضوع ایده یابی و خلاقیت 7

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 22 درصد 2 درصد 2 درصد 82

 

  منابع اصلی:
 1383خلاقیت و نوآوری، امیر حسینی خسرو، انتشارات عارف کامل،  -0

 1388ادراک بصری، آؤنهایم، رودلف، ترجمه مجید اخگر، انتشارات سمت،  هنر و -8

 1372استعداد و مهارت های خلاقیت، تورنس، الیس پل، ترجمه حسن قاسم زاده، انتشارات دنیای نو،  -3

 1384عوالم خیال، چیتیک، ویلیام، ترجمه قاسم کاکایی، انتشارات هرمس،  -4
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 1383بی، نیرومند محمد حسین، انتشارات میر دشتی، دستور العمل های فیل آبی برای ایده یا -5
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 چند رسانه ایگرافیک 
Multimedia Design 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  6 8  61 38  

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     □ندارد            ■کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

  اصول طراحی در فضای چند رسانه ای و مواتی مدیاآشنایی با 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 بررسی و یادگیری اشکال مختلف چند رسانه ای مانند 6

 فضای وبطراحی 

 طراحی تم در موبایل

 طراحی فضای نرم افزارهای کامپیوتری

 ها و فایل های مالتی مدیا CDطراحی برای 

 ابزارهای دیجیتال Displayطراحی برای صفحات نمایش و 

 Gameگرافیک در طراحی  8

 شناخت انواع و اقسام فضاهای گرافیکی مولتی مدیا 3

 مورد نیاز در طراحی مولتی مدیاآشنایی و شناخت نر افزارهای  9

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 22 درصد 2 درصد 2 درصد 82

 

 منابع اصلی:
 1388اصول و فنون تبلیغات، فیروزفر علی، انتشارات جهاد دانشگاهی،  -1

 1334انتشارات سروش،  ، کایرو آ، ترجمه احمد اشرفی و مریم سلیمی،2گرافیک اطلاع رسان  -2
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 1381مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع، کیا علی اصغر،سعیدی رحمان، انتشارات روزنامه ایران،  -3

[4] Calori, Chris, Signage and Wayfinding Design, John wiley & Sons publisher 2007 

[5] Mc, Glughlin, Stephen, Multimedia: Concepts and Practice, Prentice Hall Publisher. 1997 

[6] Marsh, p, Massages that works: A-guide to Communication Design, Educational technology 

publisher, 1983. 
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 انیمیشن
Animation  

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  6 6  61 61  

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           ■حل تمرین:                          دارد 

                        □ ندارد           ■کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

ژه های مختلف پویانمایی، آشنایی با روند تولید یک پروتکنیکمعرفی بدست آمذن شناخت کلی نسبت به صنعت و هنر انیمسشن و 

 پویانمایی از مراحل پیش تولید تا اکران 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 آشنایی کلی با سینما 6

 تاریخچه مختصر انمیشن ایران و جهان 8

 بررسی تکنیکهای موجود در انیمیشن 3

 شباهت ها و تفاوت ها 3Dو  2Dانیمیشن  9

 شناخت ایده، فیلم نامه و آشنایی با استوری بورد 5

 آشنایی مختصر با طراحی کاراکتر و مسکات 1

 آشنایی مختصر با طراحی بکگراند 7

 بررسی مراحل تولید انیمیشن 2

 شناخت انواع انیمیشن کوتاه، بلند، سریال، سینمایی و .. 4

 ...شناخت انواع انیمیشن تبلیغاتی آموزشی و سرگرمی و  62

 حضور انیمیشن در گرافیک و گرافیک در انیمیشن 66

 آشنایی سطحی با نرم افزارهای انیمیشن. 68

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 52 درصد 2 درصد 2 درصد 52
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 ، نشر سوره مهر1338خوشبخت، چیز درباره انیمیشن، هوارد بکرمن / مریم کشکولی نیا، فرناز همه -3

 1383دایره المعارف تکنیک های انیمیشن، تیلور ریچارد، ترجمه مهیار جعفرزادهانتشارات سوره مهر، -4

 1388تهیه کنندگی انیمیشن، ویندر کاترین، ترجمه زهرا دولت آبادی و فاطمه نصری فرد، انتشارات سوره مهر،  -5

 نشر کانون پرورش فکری ،1385های ماندگار، سعید توکلیان، تک فریم -6

 ، دانشگاه هنر1377ها تا اعتلا، بهروز غریب پور، انمیشین از نخستین گام -7

 ، نشر بنیاد سینمایی فارابی1371هالاس / محمد شهبا، استادان انیمیشن، جان -8

 ، مرکز تحقیقات اداره کل ارشاد1366سازی، کیت لی برن / مهدی ظوابطی، آموزش متحرک -3

 های فرهنگی، دفتر پژوهش1378در ایران، مهین جواهریان، اریخچه انیمیشن ت -18

 ، بنیاد سینمایی فارابی1383هنر در حرکت، مارتین فرنیس / سارا سعیدان، شهرزاد اکرمی،  -11

[8] The Complete animation coursel chris patmore, P.Thams \& Hudson, 1955, Thums & Hudson. 
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 مبانی پویانمایی کامپیوتر
Computer Animation Fundamentals 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 گرافیک کامپیوتری کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

  * 3   92   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

ای انههای رایای است. پویانمایی جزئی لاینفک از بازیهای رایانههدف از این درس آشنایی با قواعد و مبانی فنی پویانمایی در بازی

آید. حساب میها از اهداف اصلی این درس بهمبانی علمی ساخت و ترکیب و پردازش و نمایش پویانماییآید. آشنایی با حساب میبه

خی دیگر از گرایانه برصورت تعاملی و واقعهای پویانمایی بهآشنایی کامل با مبانی ریاضی اضافه سازی، ترکیبی، ادغام و نمایش قطعه

  ا خواهند شد.مطالبی است که دانشجویان این درس با آن آشن

 : دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند بینش مناسبی در موارد زیر خواهند داشت
 ها های پویانمایی و مینای علمی آنآشنایی کامل با مبانی ریاضی سیستم -1

 ههای تعاملی پیچیدسازیها و شبیهدرک کاملی از چگونگی کار بازی -2

 ایهای رایانهافزارهای کوچک پویانمایی در حوزه بازیمیانتوانایی ایجاد  -3

 سازیها و ابزارهای پویانمایی مدرن بازیها، مهارتتوانایی استفاده از تکنیک -4

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 ایهای رایانهبررسی تاریخچه پویانمایی در بازی 6

 سلسله مراتبی body rigidپویانمایی  8

 های اسکلتیمش 3

 شناسی)پویانمایی مبتنی بر ورتکس(ریخت 9

 مستقیم و معکوس  (Kinematicsعلم اجسام متحرک) 5

 (Blendingترکیب پویانمایی) 1

 (Layeringبندی پویانمایی)لایه 7

 (Bone placementجایابی استخوان) 2

 (Mixingسازی پویانمایی)مخلوط 4
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 حرکت طبیعی 62

 (Pipelineخط لوله پویانمایی) 66

 

 

 روش ارزیابی:
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 ایهای چندرسانهسیستم
Multimedia Systems 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 آمار و احتمال مهندسی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه
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                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

ای نقش های چندرسانهباشد. سیستمای یکی از ارکان هر سیستم کامپیوتری و متصل به شبکه میدر حال حاضر محتوای چندرسانه

های کاربردی ایفا های کامپیوتری و برنامهکامپیوتر، شبکه افزارهای فناوری اطلاعات، معماری کامپیوتر، نرمهروزافزونی را در اکثر جنب

باشد. در این راستا ای میهای کاربردی و ارتباطات چندرسانههای برنامهنمایند. هدف اصلی این درس معرفی مبانی سیستممی

ای را خواهند آموخت. علاوه های چندرسانههای کامپیوتری دادهی و انتقال از طریق شبکهسازدانشجویان نحوه دریافت، نمایش فشرده

 MPEGتوان به استانداردهایی نظیر گیرند. از این جمله میسازی موردبررسی قرار میها و استانداردهای رایج فشردهبر این روش

JPEG –H X   .x26  2888و JPEGهای کامپیوتری، مسائلی از قبیل مقاومت در نظر شبکهاشاره نمود. از سوی دیگر، ازنقطه

موردبررسی قرار  IPهای مبتنی بر سیم و شبکههای بیای بر روی شبکههای چندرسانهمقابل خطا کیفیت سرویس در ارسال داده

ای های شبکهای ارتباطی صوتی و تصویری در انواع محیطهدر حوزه سیستم SIPو  H  .x32گیرد. همچنین سری استانداردهای می

در این درس دانشجویان با موضوعات جدید در حوزه  ای معرفی خواهند شد.های چندرسانهعنوان یکی از کاربردهای رایج سیستمبه

 .شوندهای درسی آشنا میای نیز در قالب پروژهفناوری چندرسانه

های های کاربردی و انتقال دادهها، برنامهخوبی با مبانی سیستمگذرانند، بهفقیت پشت سر میدانشجویانی که این درس را با مو

های دیجیتال را خواهند آموخت. های هر یک از این رسانهمتشکل از چندین رسانه نظیر تصویر، ویدئو و صوت آشنا شده و نیازمندی

 زیر را توضیح دهند:سازد تا بتوانند موارد این درب دانشجویان را قادر می
 .ای تشریح نمایندسازی بدون خطا و با خطا را برای محتوای چندرسانههای اصلی فشردهروش -1

 .( را تشریح نمایندVLCمبانی کدگذاری مبتنی بر آنتروپی و با طول متغیر ) -2

 مفهوم نرخ خطا پیچیدگی را بیان نمایند -3

( را تشریح Predictive coding( و کدگذاری مبتنی بر تخمین )Transform codingهای کدگذاری در فضای تبدیل)مبانی روش -4

 نمایند.

 .زمانی ویدیو و صدا بیان نمایندها و راهکارهایی برای همچالش -5

 .سازی تصویر، ویدئو و صدا را بیان نمایندها و استانداردهای موجود برای فشردهروش -6
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( چند QoE( و کیفیت تجربه کاربر)QoSخطا، کیفیت سرویس)ای از قبیل های چندرسانههای مختلف شبکهجنبه -7

 ( را توضیح دهند.Streaming( و جویبارسازی)Multicastingبخشی)

  

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 مبانی تصاویر دیجیتال و نمایش رنگ 6

تنی سازی مبهای مبتنی بر کدگذاری آنتروپی نظیر هافمن و کدگذاری محاسباتی، فشردهسازی بدون خطا، روشمبانی فشرده 8

 LZ77  ،Coding Length Runو  LSWبر دیکشنری نظیر 

 رابطه Vector ،Rate quantization-  Distortation  سازی با خطا،مبانی فشرده 3

 (DCT, JPEG, DWT, JPEG2000سازی تصویر)شردهمبانی و استانداردهای ف 9

 (Allocation Rateاختصاص نرخ) 5

 مبانی ویدئویی دیجیتال 1

 Predictive( کدگذاری مبتنی بر تخمین)Transform codingسازی ویدئو کدگذاری در فضای تبدیل)مبانی فشرده 7

coding ) 

 MPEG-4 MPEG-2, MPEG-1 H.264 H.263, H.261سازی ویدئو نظیر استاندارهای فشرده 2

 مبانی صوت دیجیتال 4

 AC ،AAC، MP3سازی صوت نظیر ها و استانداردهای فشردهروش 62

 SIPو  H32xای نظیر های چندرسانهمبانی و استانداردهای کنفرانس 66

طا ، سازی خشناسایی خطا، بازیابی خطا، پنهان های تلفنی و کامپیوتریای از طریق شبکهمبانی انتقال محتوای چندرسانه 68

( ، جویبار سازی Multicasting( ، چندبخشی )QoE( و کیفیت تجربه کاربر )QoSمقاومت در مقابل خطا ، کیفیت سرویس )

(Streaming) 

 

 

 روش ارزیابی:
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[2] Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt. Multimedia Systems. Springer, 2010. 
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 های کامپیوتریطراحی بازی
Design of Computer Games 

 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 نویسی پیشرفتهبرنامه کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه
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                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

ای است. مطالبی که در این درس مورد بررسی قرار خواهد گرفت های رایانههدف از این درس آشنایی با قواعد و اصول توسعه بازی

های ای، آشنایی با هر یک از مؤلفههای رایانهخت بازی، آشنایی با معماری موتور بازیعبارت است از: آشنایی با فرآیند و خط لوله سا

  ایهای رایانهگیری زیرساخت فنی بازی، آشنایی با اصول ریاضی و فیزیک موردنیاز برای بازیلازم برای شکل

 : خواهند داشتدانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند بینش مناسبی در موارد زیر 
 توانایی طراحی یک موتور بازی کوچک و با امکانات محدود -1

 های تعاملی پیچیدهسازیها و شبیهدرک کاملی از چگونگی کار بازی -2

 سازیبندی و حل مسائل موجود در حیطه بازیتوانایی شناخت، فرمول -3

 سازیها و ابزارهای مدرن بازیها، مهارتتوانایی استفاده از فن -4

 

 مطالب:رئوس 

 مبحث ردیف

 ایهای رایانهبررسی ساختاری بازی 6

 ایهای رایانهآشنایی با خط تولید بازی 8

 سازیساختار موتورهای بازی 3

 ایهای رایانهاصول ریاضی موردنیاز برای بازی 9

 Engine Support Systemآشنایی با  5

 (Game Loopآشنایی با حلقه بازی ) 1

 و منطق روند بازینویسی برنامه 7

 جایگاه موتور تصویرسازی در معماری موتور 2

 مولفه هوش مصنوعی و کارکرد آن 4

 افزارهای مناسب برای ساخت بازیمیان 62
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 روش ارزیابی:
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 گرافیک کامپیوتری
Computer Graphics 

 نیاز()همنیازپیشدروس  ساعتتعداد  تعداد واحد نوع واحد

 نویسی پیشرفتهبرنامه کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه
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 هدف درس:
 

سازی است. به عبارت بهتر عمده مطالب این درس ای با تأکید بر حوزه بازیهدف از این درس آشنایی با قواعد و میانی گرافیک رایانه

خط لوله  گردد. دانشجویان در این درس باای میهای رایانههای تصویرسازی و گرافیک بلادرنگ برای نمایش در بازیحول فن

های پیشرفته گرافیکی همانند ( و نیز تکنیکShaderها )زننویسی سایههای برنامهتصویرسازی، نورپردازی، بافت گذاری و مواد. فن

  و غیره آشنا خواهند شد. Bloomو  HDRو  Post Processingهای پس پردازشی جلوه

 : ش مناسبی در موارد زیر خواهند داشتدانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند بین
 ایهای رایانهای برای بازیآشنایی کامل با مبانی گرافیک رایانه -1

 نویسی گرافیکسازی و حل مساله در حوزه برنامهتوانایی فرموله -2

 افزارهای بسیار ساده گرافیکی برای تصویرسازیتوانایی ایجاد میان -3

 پیچیده گرافیکیهای زننویسی سایهتوانایی برنامه -4

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 ایآشنایی کامل با مبانی ریاضی موردنیاز برای گرافیک رایانه 6

 آشنایی با خط لوله تصویرسازی 8

 (Sprite ailingمبانی گرافیک دوبعدی) 3

 Geometry Ray tracingهای ابتدایی آشنایی با ایجاد هندسه 9

 نورپردازی 5

 و انواع آنسایه و محاسبات  1

 Rasterizationبافت و مواد  7

 Global Illuminationها زننویسی سایهبرنامه 2

 Deferred rendering های پیشرفته تصویریتکنیک 4
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[2] Allen Sherrod, Game Graphics Programming, June 2008. 
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 8خوشنویسی و گرافیک حروف 
Calligraphy & Lettering 2 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 6 خوشنویسی و گرافیک حروف کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه
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                     □ندارد            ■کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 اسلامی به منظور کاربری صحیح و اصولی در گرافیک._آشنایی اولیه دانشجویان با مفاهیم اولیه ی خوشنویسی سنتی ایرانی

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 آگاهی های بصری و مهارت های فنی در خوشنویسی. 6

شیوه های رایج در آن و شرح عملی تفاوت ها بین شیوه ها و کاربرد سنتی تاریخچه مختصر دوره های مختلف خطوط سنتی و  8

 آن

 تعلیم علمی قواعد خوشنویسی و شیوه های انواع خطوط ایرانی اسلامی بصورت هدفمند برای بکارگیری صحیح آن در گرافیک. 3

 ری آنها.آشنایی اجمالی با فرهنگ و آداب خوشنویسی، ابزار شناسی و طرز و ترتیب  بکارگی 9

 تعریف جایگاه خط و خوشنویسی به عنوان عنصری موثر در گرافیک. 5

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 12 - - درصد 92

 

 منابع اصلی:
 .1363جلد، انتشارات علمی، تهران،  4بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان،  .5

 .1381حسین فردی، آثار برگزیده استاد کل عمادالحسنی، انتشارات یزدانی، تهران،  فردی، محمد حسن و محمد .6

 .1331فضائلی، حبیب الله، اطلس خط:تحقیق در خطوط اسلامی، انتشارات سروش، تهران،  .7

 منشی قمی، قاضی احمد بن شرف الدین حسین، گلستان هنر، بکوشش احمد سهیلی خوانساری، انتشارات، منوجهری، تهران، .8

1366. 
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 6تصویر سازی 
Illustration 1 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه
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                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                                         □ندارد            ■دارد                        کارگاه:         

 

 هدف درس:
 

 آموزش تکنیک های اجرایی در هنر تصویرسازی.

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 آشنایی با مفهوم تصویرسازی به طور عام و سیر اجمالی در کاربرد این رشته هنری در تاریخ. 6

 آشنایی با ابزار و آموززش تکنیک های اجرایی در تصویرسازی. 8

نمایش نمونه آثار برجسته ایرانی خارجی و تجزیه تحلیل تکنیکی و محتوایی نمونه ها جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با این  3

 تخصص هنری.

 آموزش عملی کاربرد تکنیک ها در تصویرسازی. 9

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 22 - - درصد 82

 

 منابع اصلی:
.   سالزیری، مارتین، تصویرگری کتاب کودککخلق تصویر برای کتابف ترجمه شقایق قندهاری ، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و 1

  .1387نوجوانان، تهران، 

 [2] . Lan, S, The new guide to Illustration, Chatweel books publisher, U.S, 1990.  
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 8تصویر سازی 
Illustration 2 

 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 (6تصویرسازی) کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه
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                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      □ندارد           ■حل تمرین:                          دارد 

                      ■ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

 آموزش تکنیک های اجرایی پیشرفته در تصویرسازی.

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 شیوه های متداول تصویرسازی به ویژه ترکیب مواد.بررسی  6

 آشنایی با تکنیک های پیشرفته و به کارگیری تلیق تکنیک های دستی و دیجیتال. 8

 تصویرسازی برای داستان های کوتاه و تجربه های تکنیکی متفاوت. 3

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 22 - - درصد 82

 

  منابع اصلی:
.   سالزیری، مارتین، تصویرگری کتاب کودککخلق تصویر برای کتابف ترجمه شقایق قندهاری ، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و 1

  .1387نوجوانان، تهران، 

 [2] . Lan, S, The new guide to Illustration, Chatweel books publisher, U.S, 1990.  

 

 

  



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 رشته:

 گرایش:

 

188 

 

 طراحی نشانه
Sign & Logo Design 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  6 8  61 92  

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     □ندارد            ■کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

  کسب توانمندی لازم برای طراحی انواع نشانه.

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 تعریف و اهمیت نشانه و جایگاه آن در گرافیک 6

 تحلیل سیر و تطور طراحی نشانه در ایران و جهان. 8

 ویژگی های انواع نشانه های تصویری ، نوشتاری)لوگوتایپ، مونوگرام(، تلفیقی و ... 3

 روش های ایده یابی برای یک نشانه موفق. 9

 ارائه متدولوژی مناسب  و حرفه ای برای توفیق یک پیشنهاد توسط طراح. 5

 به یک نشانه موفق در آن موضوع.ارتباط موضوع و نشانه و اتخاذ تکنیک سیر و روش مناسب برای دستیابی  1

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 12 - - درصد 92

 

 منابع اصلی:
 .1335داندیس، دونیس اِ ، مبادی سواد بصری ، ترجمه مسعود سپهر ، انتشارات سروش ، تهران ،  -3

 .1362تهران ، ، انتشارات شرکت چهار رنگ، نشانه ها ، مرتضی، ممیز -4

  1378طراحی ارتباطات بصری ، ترجمه پاینده شاهنده ، انتشارات سروش تهران،، برونو، مورنای  -5

 .1381ترجمه علی صلح جو ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران ،، نماد ها و نشانه ها ، آلفرد، هوهنه گر  -6

  .1383جامی ، تهران ، ، انتشارات ترجمه محمود سلطانیه ،  شیانسان و سمبولها، کارل گوستاو،  یونگ -7
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[6]  Diethelm, Walter , Signat, Signal, Sambol: Handbook of International Signs, ABS Verlag 

Publisher, 1972. 
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 هنر جدید و گرافیک 
New Art & Graphic Design 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

 *  8   38   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     □ندارد            ■کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

 آشنایی با هنرهای جدید و بیان مرزهای مشترک آن با هنر گرافیک.

تلاش در به نمایش گذاشتن یک پیام با استفاده از ابزار و مدیوم های گوناگون مینماید و همین عامل آن را « هنر نو»در حال حاضر 

 به هنر گرافیک بسیار نزدیک کرده است.

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 بررسی هنر قرن بیستم به عنوان مبدا تحول در هنر معاصر ، تاثیر این تحولات در از بین بردن مرز بین هنر ههای تصویری .  6

 در هنر جدید به عنوان عناصر بنیادی.  [Conveying message، پیام، پیام رسانی ]  [conceptنقش عمده ایده] 8

 ز عناصر تشکیل دهنده ی اثر هنری در هنر معاصربه عنوان یکی ا  [Audianceحضور مخاطب ]   3

 نقش پیام و پیام رسانی  در طراحی گرافیک بیان و تشابهات آن با هنر نو 9

 و عوامل آن در یک اثر گرافیکی  [«Engage target audienceدرگیر کردن مخاطب ]» 5

 

 

 روش ارزیابی:
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  منابع اصلی:
[1] Ntario collage of Art & Design University(OCAD) Univercity Torento, Canada, 2011. 
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 .1388.  پور کریمی ، جواد، تبلیغات رسانه ای و تغییر نگرش مخاطبان : رویکردی روانشناختی بر تبلیغات ، انتشارات سروش ، 1

 .1372اودانل ویکتوریا ، تبلیغ و ترغیب ، ترجمه حمید میرعابدینی ، انتشارات رسانه تهران ، .  جاوت ، کارث اس، 2

 .1334، ترجمه احمد اشرفی و مریم میر سلیمی ، انتشارات سروش،  2.  کایرو ،آ ، گرافیک اطلاع رسان 3
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 گرافیک متحرک
Motion Graphic  

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد پایه عملی نظری تخصصی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

  * 6 6  61 61  

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     ■ندارد          □کارگاه:                                دارد  

 

 هدف درس:

 آشنایی با اصول بکارگیری عنصر حرکت و صدا در رسانه های فیزیکی . 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 شناخت و تاریخچه مختصر متحرک و انواع آن. 6

 بررسی و عنصر صدا موسیقی و حرکت و ارتباط آن با عناصر گرافیکی. 8

 شهری.بررسی انواع گرافیک متحرک هم چون تبلیغات تلوزیونی ، تبلیغات  3

 تبلیغ در فضای وب و مولتی مدیا، گرافیک صفحات تلوزیونی و ... 9

 بررسی روند تولید یک پروژه گرافیک متحرک از زمان ایده یابی ، پیش تولید تا اجرای نهایی. 5

 بررسی روند تولید یک پروژه گرافیک متحرک از زمان ایده یابی ، پیش تولید تا اجرای نهایی. 1

 شناخت با نرم افزار های کاربردی گرافیک متحرک.آشنایی و  7

 

 

 

 روش ارزیابی:
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  منابع اصلی:
[1] Motion Graphics, Jon. S. Krasner, 2013 , Focoal press. 
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[2] Motion graphic: graphic design for broadcast and film, Steven Curran, 2000, 

Rockport.  
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 گرافیک و تبلیغات
Graphic & Advertising 

 
 نیاز()همنیازپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی پایه

  * 6 6  61 61  

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     □ندارد            ■کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:
 

 آشنایی با تبلیغات و ارتباط آن با طراحی گرافیک. 

 

 رئوس مطالب:

 مبحث ردیف

 طراحی گرافیک در تبلیغاتنقش  6

 آشنایی با رسانه ها به عنوان ابزار فعالیت های تبلیغاتی  8

 استراتژی ارتباطی و ایده پردازی خلاق 3

 طراحی آگهی تبلیغاتی برای روزنامه ها و مجلات 9

 طراحی آگهی ها در رسانه های دیجیتال  5

 رسانه های مختلف)کمپین(طراحی مجموعه کارهای تبلیغاتی به هم پیوسته در  1

 های عملی با توجه به موارد بالااجرای پروژه 7

 شده.نویسی، نقد و شرح و توضیح مکتوب از کارهای طراحی و گردآوریگزارش 2

 

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 درصد 22 - - درصد 82

 

  منابع اصلی:
[1] Barry Pette ,The Advertising Consept book , Themes &Hudsun Publisher , England,2016. 

[2] Caples, John & Hahn, Fred, Tested Advertising Methods, Prentice Hall Trade Publisher , 

England , 1998. 

[3] Ogilvy, David , Ogilvy  on Advertising, Vintage Publisher, England, 1985. 



 

 

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 رشته:

 گرایش:

 

187 

 

[4] Felton , George, Advertising Concept and Copy, W.W.North & Company publisher, England, 

2013. 

 


