
 نرم افزار -كامپيوتر كارداني پيوستهچارت درسي رشته                                                                                            

 نيمسال دوم نيمسال اول

 واحد نوع پيش نياز )پ(/هم نياز )ه( نام درس واحد نوع پيش نياز )پ(/هم نياز )ه( نام درس

 3 عمومي   خارجي زبان 3 جبراني  زبان انگليسي پيش نياز

 3 پایه  عمومي ریاضي 3 جبراني  نياز پيش ریاضي

 2 پایه  مغناطيس و الکتریسيته فيزیک 3 جبراني  نياز پيش فيزیک

 2+1 تخصصي )پ( (1) پيشرفته نویسي برنامه (2) پيشرفته سازی برنامه 2+1 تخصصي  (1) پيشرفته نویسي برنامه

 2 تخصصي  )پ( عامل سيستم كارگاه و عامل سيستم كامپيوتر محلي های شبکه 2 تخصصي  (2) عامل سيستم

 1 تخصصي )ه( كامپيوتر محلي های شبکه كامپيوتری های شبکه كارگاه 1+1 تخصصي  كارآفریني و پروژه

 3 عمومي  زبان فارسي 1 تخصصي  اینترنت مباني

 2 اصلي  الکترونيک مباني 1 تخصصي سيستم عامل )ه(  (2) عامل سيستم كارگاه

 1 اصلي )ه( الکترونيک مباني الکترونيک مباني كارگاه    

 واحد 22 جمع واحد واحد 11 جمع واحد

 نيمسال چهارم نيمسال سوم

 واحد نوع پيش نياز )پ(/هم نياز )ه( نام درس واحد نوع پيش نياز )پ(/هم نياز )ه( نام درس

 2+1 اصلي )پ(مباني الکترونيک  (2)سخت افزار كامپيوتر  2 عمومي   درس عمومي

 2 اصلي )پ(ریاضي عمومي  احتماالتآمار و  2+1 تخصصي )پ(( 1برنامه نویسي پيشرفته ) زبان ماشين و اسمبلي

 2 عمومي   دانش خانواده و جمعيت 2 اصلي )پ(ریاضي عمومي  ریاضي كاربردی

 2 تخصصي )پ( ذخيره و بازیابي اطالعات ها پایگاه داده 1+1 تخصصي   مباحث ویژه

ها )ه( پایگاه داده  ها دادهآزمایشگاه پایگاه  3 تخصصي )ه( (2) پيشرفته سازی برنامه  ذخيره و بازیابي اطالعات  1 تخصصي 

 1+1 تخصصي )پ(مباني اینترنت   برنامه نویسي مبتني بر وب 2+1 تخصصي )پ(( 1برنامه نویسي پيشرفته ) ها ساختمان داده

 2 تخصصي   اصول سرپرستي 1 عمومي   (1) تربيت بدني

 1 اصلي   آزمایشگاه نرم افزار گرافيکي 2 اصلي )پ( زبان خارجي زبان فني

 1+1 اختياری با رعایت پيش نياز مربوطه درس اختياری 2 تخصصي   مباني مهندسي نرم افزار

 2 تخصصي واحد 55پس از گذراندن  پروژه    

 واحد 11 جمع واحد واحد 22 جمع واحد

 توضيحات: تابستان نيمسال 

 را اخذ نماید.واحد  22واحد و حداكثر  12بایست در هر ترم عادی حداقل  دانشجو مي 

  12بایسدت حدداقل    شود، مشروط به حساب آمده و در ترم بعدد مدي   12چنانچه معدل دانشجو در ترم كمتر از 

 واحد را انتخاب نماید. 11واحد و حداكثر 

  واحد اخذ نماید. 21باشد، در ترم بعد ميتواند تا  11چنانچه معدل دانشجو در ترم باالی 

  واحد بالمانع است. 21واحد درسي فارغ التحصيل ميشود، اخذ تا  21حداكثر در صورتي كه دانشجو با اخذ 

 واحد نوع پيش نياز )پ(/هم نياز )ه( نام درس

 2 تخصصي واحد 55پس از گذراندن  كارآموزی

 2 عمومي  درس عمومي

 1 اصلي  شيوه ارائه نوشتاری و گفتاری

 واحد 5 جمع واحد


