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تمعرفی رشته مهندسی فناوري اطالعا
دوره اي است که ضمن ایجاد آمـادگی و زمینـه سـازي الزم علمـی، حـاوي 

ي آموزش بهره گیري از ابزارهاي فناوري اطالعات به گو نه اي موثر و کـاربرد
، در حوزه هاي مختلف طراحی و برنامه سازي تحت وب، تجارت الکترونیکـی

نـد این دوره دانش آموختگانی را تربیت می ک. می باشد... امنیت اطالعات و 
که با کسب مجموعه اي از علوم نظري و مهارتهاي عملی فنـاوري اطالعـات، 

بانی و بتوانند مسوولیتهاي موجود در خصوص طراحی، عملیاتی سازي، پشتی
بهره برداري مناسب از سیستم هـاي سـخت افـزاري و نـرم افـزاري و نیـز      

جمع آوري، ذخیره سازي، سازمان دهی، بازیابی، انتقال و پردازش اطالعـات 
ا را در حوزه هاي مختلف کاري با تصدي مشاغل و مسوولیتهاي مـرتبط ایفـ

.نمایند



نقش و مهارت هاي فارغ التحصیالن
توانایی تجزیه و تحلیل مسائل در حوزه فناوري اطالعات

توانایی راهبري و مدیریت پروژه هاي فناوري اطالعات

هاتوانایی امکان سنجی و به کارگیري فناوري اطالعات در سازمان



مشاغل قابل احراز
کارشناس فناوري اطالعات

طراح و برنامه ساز سیستم هاي اطالعاتی



طول و ساختار دوره
ــر نظــام واحــدي و متشــکل از      دوره مهندســی فنــاوري مبتنــی ب

مجموعه اي از دروس نظري و مهارتی است و با توجه به قابلیت هـا و
و » آموزش در مرکز مجـري«مهارت هاي مشترك و فنی به دو بخش 

مجموع واحدهاي هـر دوره . تقسیم می شود» آموزش در محیط کار«
سـاعت 2000تـا 1700واحـد و مجمـوع سـاعات آن 70تـا 65بین 

.  سال قابل اجرا است3و حداکثر 2می باشد که در طول حداقل 



فناوري اطالعات-چارت درسی رشته مهندسی فناوري اطالعات

نام درسنیمسال 
واحد

پیش نیاز
عملینظري

)جبرانی(اول 

20ساختمان داده ها و الگوریتم

20شبکه هاي کامپیوتري

11مبانی فناوري اطالعات

516جمع واحدها

اول

20ریاضیات مهندسی

20ریاضیات گسسته

11برنامه سازي شیء گرا

11بانک اطالعاتی کاربردي

20تجارت الکترونیکی

01کاربینی

20))ره(اندیشه سیاسی امام خمینی(انقالب اسالمی ایران 

101ورزش 

10414جمع واحدها

دوم

11طراحی الگوریتم ها

برنامه سازي شیء گرا21برنامه سازي تحت وب

تجارت الکترونیکی20مدیریت فناوري اطالعات

تجارت الکترونیکی21مدیریت ارتباط با مشتري

تجارت الکترونیکی20خدمات ارزش افزوده در فناوري اطالعات

20کنترل پروژه

20)انسان در اسالم) (نبوت و امامت(2اندیشه اسالمی

13316جمع واحدها



فناوري اطالعات-چارت درسی رشته مهندسی فناوري اطالعات

نام درسنیمسال 
واحد

پیش نیاز
عملینظري

تابستان
102کارورزي 

022جمع واحدها

سوم

طراحی الگوریتم ها21مهندسی نرم افزار

21يطراحی و پیاده سازي زیرساخت شبکه هاي کامپیوتر

21مدیریت خدمات فناوري اطالعات

طراحی الگوریتم ها21هوش مصنوعی

21سیستم هاي خبره

20اصول و فنون مذاکره
تاریخ فرهنگ و تمدن (تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

20)اسالمی

14519جمع واحدها

چهارم

تجارت الکترونیکی، برنامه سازي تحت وب11پیاده سازي مدل هاي تجارت الکترونیکی

مهندسی نرم افزار21سیستم هاي اطالعات مدیریت

20نمایه سازي

مدیریت فناوري اطالعات20کاربرد فناوري اطالعات در سازمان

03پروژه فناوري اطالعات

1کارورزي 202کارورزي 

20مهارت هاي مسئله یابی و تصمیم گیري

20)غهتفسیر موضوعی نهج البال(تفسیر موضوعی قرآن 

11718جمع واحدها

532275جمع کل واحدها
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