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 واحد( 72)    «کاردانی گروه نرم افزار کامپیوتردوره برنامه دروس »

 نیمسال اول

 

 احدو 17

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظري

    3  452001 فارسیزبان 

    3  422005 زبان جبرانی

    3  432005 ریاضی پیش

   1 2  230014 1برنامه نویسی 

   1   230023 مبانی اینترنت

    2  230003 فیزیک الکتریسیته

    2  230019 مبانی مهندسی نرم افزار

 

 دومنیمسال 

 

 واحد 20

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظري

    2  44201 معارف

    3  230002 ریاضی عمومی

  230018  3  230022 طالعاتذخیره و بازیابی ا

  230014 1 2  230018 2برنامه نویسی 

    2  230012 2سیستم عامل 

  230012 1   230013 کارگاه سیستم عامل

   1   230011 آزمایشگاه نرم افزارهاي گرافیکی

    2  230027 اصول سرپرستی

  422005  3  422002 زبان خارجی
 

 سومنیمسال 

 

 دواح 20

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظري

  230014 1 2  230017 زبان ماشین

    2  230008 مبانی الکترونیک

 230008  1   230009 کارگاه مبانی الکترونیک

  230014 1 2  230024 ساختمان داده ها

    2  442044 فرهنگ و تمدن

  422002  2  230010 زبان فنی

  230013و  230012  2  230015 شبکه هاي کامپیوتري

  230015 1   230016 کارگاه شبکه

  230002  2  230005 آمار و احتماالت

  230002  2  230004 ریاضی کاربردي

 

نیمسال 

 چهارم

 

 واحد 20

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظري

  230008 1 2  230007 2سخت افزار 

  230023 1 1  230025 برنامه نویسی وب

  230022  2  230020 پایگاه داده

 230020  1   230021 آزمایشگاه پایگاه داده

   1 1  230026 مباحث ویژه

    2  442054 دانش خانواده

    1  230006 شیوه ارائه مطالب

   1 1  230029 پروژهکارآفرینی و 

  230018  2  230033 درس انتخابی

   1   462001 تربیت بدنی

    2  442003 اخالق
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 درس کارآموزی را می توان در تابستان سال آخر اخذ نمود : 
 

 
 نوع درس کد درس نام درس

 تعداد واحد
 همنیاز پیشنیاز

 عملی نظري

   2   230030 کارآموزي

   2   230028 هپروژ 

 

 

 

 لیست دروس

-تخصصی

 انتخابی

 
 

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظري

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 واحد( : 14اختیاري )  -تخصصی دروس

 

 
 شرح زیر می باشد : به  واحد 81تعداد کل واحدهاي درسی این مجموعه 
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