
 واحد 77تعداد کل واحد:                                       کاردانی پیوستهمقطع:                     : کامپیوتر                     نام رشته                 
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 ترم:دوم

 واحد19

 ترم:سوم 
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 ترم:چهارم

 واحد18
 نام درس :ریاضی پیش نیاز

 واحد2تعداد واحد: 

 نوع درس: جبرانی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 2نام درس:برنامه سازی پیشرفته

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 1پیشنیاز: برنامه سازی پیشرفته

 -:همنیاز

 نام درس:زبان ماشین و اسمبلی

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 1برنامه سازی پیشرفتهپیشنیاز: 

 -:همنیاز

 2نام درس: سخت افزار کامپیوتر

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلی

 پیشنیاز: مبانی الکترونیک

 -همنیاز:

 نام درس: زبان پیش نیاز

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: جبرانی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 : نام درس:ذخیره و بازیابی اطالعات

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

 2همنیاز: برنامه سازی پیشرفته

 نام درس:مبانی الکترونیک

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:برنامه نویسی مبتنی بر وب

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 پیشنیاز: مبانی اینترنت

 -همنیاز:

 1نام درس:برنامه سازی پیشرفته

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: :تخصصی

 -:پیشنیاز

 -همنیاز:

 نام درس:شبکه های محلی کامپیوتری

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 2پیشنیاز: سیستم عامل

 -همنیاز:

 مبانی الکترونیک نام درس:کارگاه

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی

 -پیشنیاز:

 همنیاز: مبانی الکترونیک

 درس:پایگاه دادهنام 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 پیشنیاز:ذخیره و بازیابی اطالعات

 -همنیاز:

 2نام درس:سیستم عامل

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

 -:همنیاز

 نام درس:کارگاه شبکه های محلی کامپیوتری

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

 های محلی کامپیوتریهمنیاز: شبکه 

 نام درس:ساختمان داده

 واحد 3تعداد واحد

 نوع درس:تخصصی

 1پیشنیاز: برنامه سازی پیشرفته

 -:همنیاز

 نام درس: آزپایگاه داده

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

 همنیاز: پایگاه داده

 2نام درس: کارگاه سیستم عامل

 واحد 1تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

 -پیشنیاز:

 2همنیاز: سیستم عامل

 نام درس:مبانی مهندسی نرم افزار

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:اصول سرپرستی

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

 -:همنیاز

 نام درس:مباحث ویژه

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:مبانی اینترنت

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 1اسالمی نام درس:اندیشه

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیشنیاز:

 -:همنیاز

 درس:کارآفرینی و پروژهنام 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:پایه

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:آز نرم افزارهای  گرافیکی

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 و احتماالت نام درس:آمار

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی

 1پیشنیاز: ریاضی عمومی

 -:همنیاز

 نام درس:پروژه

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 1نام درس:تربیت بدنی

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 پیشنیاز:

 همنیاز:

 1نام درس:ریاضی عمومی

 واحد 3تعداد واحد:

 درس: پایهنوع 

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:ریاضی کاربردی

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 1پیشنیاز: ریاضی عمومی

 -همنیاز:

 نام درس:کارآموزی

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:فارسی عمومی

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:زبان خارجی

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:زبان فنی

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 پیشنیاز: زبان خارجی

 -همنیاز:

 نام درس:درس انتخابی

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:انتخابی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:اخالق کاربردی

 واحد 2واحد:تعداد 

 نوع درس: عمومی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:دانش خانواده     

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:
 تعداد واحد درسی

 واحد 5دروس پایه:

 واحد 14دروس اصلی:

 واحد 39دروس تخصصی:

 واحد 13دروس عمومی:

 واحد 2دروس انتخابی:

 واحد 4دروس جبرانی:

  

 جدول دروس انتخابی

 واحد از بین دروس باید اخذ گردد( 2)

 واحد 2محیط های چند رسانه ای:

 واحد /پیشنیاز:آمار و احتماالت 2نرم افزارهای ریاضی و آمار:

 2واحد/پیشنیاز:برنامه سازی پیشرفته 2گرافیک کامپیوتری:

    

 
 
 



 توجه:

 واحد است. 18دانشجو ترم آخر یا معدل الف باشد(نهایتا سقف انتخاب واحد همراه با کارآموزی)حتی اگر  -1

واحد می توانند انتخاب نمایند.سقف واحد  24و فارغ التحصیالن نهایتا  17واحد و دانشجویان با معدل باالی  20واحد انتخاب نماید.دانشجوی عادی  14دانشجوی مشروط در نیسال بعد نهایتا می تواند  -2

 استواحد  6در ترم تابستان 

 رعایت سقف واحد و پیش نیاز و یا همنیاز بعهده خود دانشجو می باشد. -3

 دروس ذکر شده در هر ترم بصورت پیشنهادی است و ممکن است به تشخیص مدیر گروه تغییر نمادید. -4

 احد خود مطمئن گردند.توصیه می شود دانشجویان قبل از انتخاب واحد با مسئولین گروه خود مشورت نمایند تا از صحت انتخاب و -5

 ترم است و مرخصی تحصیلی و حذف ترم جزو سنوات تحصیلی محسوب می گردد. 5سنوات مجاز تحصیل نهایتا  -6

 

  دروس برعهده دانشجو است.و همنیاز*مسئولیت رعایت پیش نیاز 

 15/2/1397تاریخ ویرایش:


