
    نرم افزار -كامپيوتر كارداني پيوستهجدول دروس رشته                                                                                                               

 واحد )ه( / هم نياز)پ( پيش نياز دروس جبراني
 اجرا  ساعت

 واحد )ه( / هم نياز)پ( پيش نياز دروس اصلي
 اجرا  ساعت

 عملي نظري عملي نظري

 48 - 1 )ه( الکترونيک مباني الکترونيک مباني كارگاه - 84 3  زبان انگليسي پيش نياز

 - 32 2 )پ( زبان خارجي زبان فني - 84 3  نياز پيش ریاضي

 32 - 1   آزمایشگاه نرم افزار گرافيکي - 84 3  نياز پيش فيزیک

 واحد نام درس و معارف اسالمي دروس عمومي
 اجرا  ساعت

 واحد )ه( / هم نياز)پ( پيش نياز دروس تخصصي
 اجرا  ساعت

 عملي نظري عملي نظري

 مباني نظري اسالم

 )اخذ یک درس از این گروه الزامي است(

 - 32 2  (2) عامل سيستم - 32 2 (1اندیشه اسالمي )

)ه( (2) سيستم عامل  (2) عامل سيستم كارگاه - 32 2 (2اندیشه اسالمي )  1 - 84 

 48 32 2+1  (1) پيشرفته نویسي برنامه - 32 2 انسان در اسالم

 - 32 1 )پ( عامل سيستم كارگاه و عامل سيستم كامپيوتر محلي هاي شبکه - 32 2 حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم

 اخالق اسالمي

 )اخذ یک درس از این گروه الزامي است(

 84 - 2+1 )ه( كامپيوتر محلي هاي شبکه كامپيوتري هاي شبکه كارگاه - 32 2 فلسفه اخالق )با تکيه بر  مباحث تربيتي(

 84 32 2+1 )پ(( 1برنامه نویسي پيشرفته ) زبان ماشين و اسمبلي - 32 2 اخالق اسالمي)مباني و مفاهيم(

 48 32 2+1 )پ( (1) پيشرفته نویسي برنامه (2) پيشرفته سازي برنامه - 32 2 آیين زندگي)اخالق كاربردي(

 - 32 2   مباني مهندسي نرم افزار - 32 2 عرفان عملي در اسالم

 - 32 2 )پ( ذخيره و بازیابي اطالعات ها پایگاه داده - 84 3 زبان فارسي 

 32 - 1 ها )ه( پایگاه داده  ها آزمایشگاه پایگاه داده - 84 3 زبان خارجي 

 - 84 3 )ه( (2) پيشرفته سازي برنامه  ذخيره و بازیابي اطالعات 32 - 1 (1تریبت بدني ) 

 32 - 1  اینترنت مباني - 32 2 دانش خانواده و جمعيت 

 واحد )ه( / هم نياز)پ( پيش نياز دروس پایه
)پ(( 1برنامه نویسي پيشرفته ) ها ساختمان داده اجرا  ساعت  1+2 32 48 

 84 14 1+1 )پ(مباني اینترنت   برنامه نویسي مبتني بر وب عملي نظري

 32 14 1+1   مباحث ویژه - 84 3  عمومي ریاضي

 - 32 2   اصول سرپرستي - 32 2  مغناطيس و الکتریسيته فيزیک

 واحد )ه( نياز/ هم )پ( پيش نياز دروس اصلي
 64 - 2 واحد 55پس از گذراندن  پروژه اجزا  ساعت

 84 14 1+1  كارآفریني و پروژه عملي نظري

واحد 55پس از گذراندن  كار آموزي - 32 2 )پ(ریاضي عمومي  ریاضي كاربردي  2 - 282 

 - 32 2 )پ(ریاضي عمومي  آمار و احتماالت
 واحد )ه( / هم نياز)پ( پيش نياز واحد الزامي است( 2)اخذ  دروس اختياري

 اجرا  ساعت

 عملي نظري - 14 1  شيوه ارائه نوشتاري و گفتاري

 84 14 1+1  اي هاي چند رسانه محيط 84 32 2+1 )پ(مباني الکترونيک  (2)سخت افزار كامپيوتر 

 84 14 1+1 آمار و احتماالت )پ( نرم افزارهاي ریاضي و آمار - 32 2  الکترونيک مباني

 84 14 1+1 ( )پ(2برنامه سازي پيشرفته ) گرافيک كامپيوتري      


