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  نویسی کامپیوتربرنامه
  204کد درس: 

  واحد 3
  بدون پیشنیار: پیشنیاز

   کارشناسی 1براي دانشجویان ترم طراحی شده 
   سرهدف از د

  کدنویسی.ترس در  بردن و از بیندر دانشجویان اعتماد به نفس مهارت و ایجاد  -

  اهمیت درس

یالن و هایی است که امروزه نه تنها براي فارغ التحصترین مهارتبدون شک، برنامه نویسی یکی از مهم
ست. رد نیاز اها نیز به شکل ضروري، موها و زمینهدانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر، بلکه براي سایر رشته

ها نیاز اصلی آننویسی هستند و یا پیشبرنامه هاي شغلی که مرتبط باهر ساله، بر تعداد موقعیت
ثر یند تحقیق و پژوهش در اکآشود. از طرفی، بخشی جدا نشدنی از فرنویسی است، افزوده میبرنامه
هاي امهها در قالب برنها و الگوریتمسازي ایدههاي دانشگاهی امروزي، کار با کامپیوتر و توانایی پیادهرشته

نویسی هاي برنامهقطع در این مسیر، دانشجویان نیازمند یادگیري و کسب مهارتبه طور کامپیوتري است. 
تر و معرفی کلیات کامپیوترها، بررسی مختصري از اجزاي تشکیل دهنده کامپیو. در این راستا هستند
ررسی ب ،رهاي جانبی آن، طرز کار کامپیوتر و ارتباط اجزاي مختلف تشکیل دهنده آنها با همدیگدستگاه

هاي یک لتدریس کلیه دستورالعم، کلیات برنامه نویسی، روش تولید نرم افزار و بررسی مراحل تولید آن
یسی، برنامه نو معرفی مفاهیم، زبان برنامه نویسی و پیاده سازي آنها از طریق اجراي تمرینات برنامه نویسی

ها، وعهکوردها، مجمها، ربا انواع آرایه ییشناآ ،ها توسط یکدیگرها، فراخوانی توابع و پردازهتوابع، پردازه
و همچنین  هاي دودوئی و چگونگی کار با آنهاهاي متنی و فایلنویسی، فایلمفاهیم بازگشتی در برنامه

  .بیان می شود معرفی گرافیک کامپیوتري در حد پیاده سازي چند برنامه ساده و کاربردي گرافیکی

  ارزیابی درس

ت عملی در درصد نمره ارزشیابی به صور 40است که  یزهاي کالسیرم، پایان ترم و کوئشامل امتحان میان ت
و با  ورت حضوريصیزهاي کالسی عملی باشند و یا اینکه پروزه پایانی به ق کامپیوتر باشد. براي نمونه کوئاتا

  تحویل گرفته شود.حضوري و مفهومی سوال  ینپرسش چند

ü  :هاي با زبانبرنامه نویسی هاي مرتبط با کتابمراجع++c یا برنامه نویسی فورترن 
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 درس (حضوري در کالس) 1سطح 
 عنوان بخش تعداد ساعات

 مقدمهبخش اول:  ساعت 4
  تاریخچه مختصر کامپیوتر ·
  اجزاء سخت افزار ·
هاي ههاي مفسر و مترجم و برنامافزار و انواع آن (سیستم عامل، برنامهنرم ·

  کاربردي)
  طریقه نمایش، ذخیره و تبادل اطالعات  ·
، و باال هاي سطح پایین(زبانها و انواع آنها زبان برنامه نویسی و سطوح، نسل ·

 هاي شیء گرا و ...)یافته، زبانهاي ساختزبان

 الگوریتمبخش دوم:  ساعت 8-9
  هاتعریف مساله، تحلیل مساله، تجزیه به مسائل کوچکتر و تعیین ارتباط آن ·
  الگوریتم تعریف ·
  طراحی الگوریتم  ·
 تعریف فلوچارت و بیان الگوریتم به کمک فلوچارت ·

  بخش سوم: برنامه نویسی ساعت 24-27
  زبان اولیه مفاهیم ·
  رهامتغی انواع ·
  ...) و ايمقایسه (محاسباتی، عملگرها ·
  کاربر به اطالعات نمایش و کاربر از داده دریافت ·
  زبان شرطی دستورات انواع ساختارهاي ·
   تکرار هايحلقه دستورات انواع ساختارهاي ·
  تودرتو هاي حلقه ·
  هامجموعه و رکوردها ها،آرایه به دسترسی و تعریف ·
  ايرشته و کترياکار متغیرهاي با کار ·
  هازیربرنامه و توابع، هابرنامه زیر ·
  هازیربرنامه بین داده انتقال ·
  عمومی و خصوصی رهايمتغی ·
 و ديورو عملیات و ایجاد): متنی و دودویی هايفایل( فایل مفاهیم با آشنایی ·

  هافایل روي خروجی
 موقعیت گرافیکی، و متنی صفحه تفاوت: کامپیوتري گرافیک با مختصر یآشنائ ·
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  ...و دایره و خط و نقطه رسم ها،پیکسل رنگ و
 نویسینویسی شیء گرا و کالسآشنائی با برنامه ·

  MATLABی با آشنائ بخش چهارم: ساعت 6-8
  محیط کاري برنامه ·
  MATLABهاي اختصاصی لمعرفی فای ·
   MATLABکاربرد و کارایی  ·
ها، عملیات (مقدار دهی متغیرها و آرایه MATLABبرنامه نویسی با  ·

 هاي تکرار)محاسباتی، شرطی و حلقه
  


