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 )پيوسته( مقطع كارداني -رشته نرم افزار كامپيوتر ٥-٤-٣-٢-١دروس پيشنهادي ترم هاي 

 تــــــــرم دوم تــــــــرم اول

 دروس پيش نياز واحد نوع درس نام درس كد درس دروس پيش نياز واحد نوع درس نام درس كد درس

 ---------- 2 نظری-تخصصی مبانی مهندسی نرم افزار 33205 ---------- 3 عملی(-تخصصی )نظری 1برنامه سازی پیشرفته  33201

 1برنامه سازی پیشرفته  3 عملی(-)نظریتخصصی    2برنامه سازی پیشرفته  23208 ---------- 1 اصلی شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری 23212

 ---------- 2 تخصصی 2سیستم عامل  23218 ---------- 1 ساعته( 2عملی) -تخصصی مبانی اینترنت )کارگاه( 25203

 2همنیاز با سیستم عامل  1 عملی-تخصصی 2کارگاه سیستم عامل  25219 ---------- 2 نظری-اصلی مبانی الکترونیک 23202

 همنیاز با مبانی الکترونیک 1 ساعته(2)عملی-اصلی الکترونیک کارگاه مبانی 25206
23230 

 محیط های چند رسانه ای
اختیاری)نظری -تخصصی

 عملی(
2 ---------- 

 پیشریاضی  3 پایه ریاضی عمومی 21204 ---------- 2 نظری-پایه پیشریاضی  55705

 ---------- 2 عمومی 1اندیشه اسالمی  33204 ---------- 2 عمومی پیشزبان  55706

 ---------- 2 عمومی دانش خانواده و جمعیت 33403 ---------- 3 عمومی ن فارسیزبا  33202

  17  جمع واحد   15  جمع واحد 
 

 
 

 تــــــــرم چهارم تــــــــرم سوم

 دروس پيش نياز واحد نوع درس نام درس كد درس دروس پيش نياز واحد نوع درس نام درس كد درس

 ---------- 2 عملی-نظری-تخصصی مباحث ویژه 23221 1برنامه سازی پیشرفته  3 عملی-نظری-تخصصی لیبزیان ماشین و اسم 23211

 ذخیره و بازیابی اطالعات 2 تخصصی پایگاه داده ها  23223 1برنامه سازی پیشرفته  3 عملی-نظری-تخصصی ساختمان داده ها 23215

 همنیاز با پایگاه داده ها 1 ساعته(2تخصصی)عملی  هاآزمایشگاه پایگاه داده  25224 2همنیاز بابرنامه سازی پیشرفته 3 تخصصی ذخیره و بازیابی اطالعات 23214

=-

0989025

213 
 ---------- 1 ساعته(2عملی)-اصلی آز نرم افزار های گرافیکی

23227 

 2 تخصصی شبکه های محلی کامپیوتری
 و کارگاه سیستم 2سیستم عامل 

 7مخ/205عامل  

 همنیاز با شبکه های محلی کامپیوتری 1 ساعته(3تخصصی )عملی  های کامپیوتری کارگاه شبکه 25228 ریاضی عمومی 2 اصلی ریاضی کاربردی 23217

 مبانی الکترونیک 3 عملی-نظری-اصلی 2سخت افزار کامپیوتر  23222 ---------- 1 ساعته(2عملی)عمومی 1تربیت بدنی 33401

 عمومیریاضی  2 اصلی آمار و احتماالت 23210  پیشزبان  3 عمومی عمومیزبان  33201

 ---------- 2 عمومی اخالق اسالمی 33203 )اختياري(  2 عمومي آشنايي با دفاع مقدس 33210

  15  جمع واحد   16  جمع واحد 

 

 

 

 



 

 

 )پيوسته( مقطع كارداني -رشته نرم افزار كامپيوتر ٥-٤-٣-٢-١دروس پيشنهادي ترم هاي 
 

 
 

 

 

 

 

 پنجمتــــــــرم 

 دروس پيش نياز واحد نوع درس نام درس كد درس

 مبانی اینترنت 2 نظری-عملی-تخصصی برنامه سازی مبتنی بر وب 23220

 ---------- 2 عملی-تخصصی پروژه 25226

 ---------- 2 عملی-تخصصی کارآموزی 25225

 ---------- 2 تخصصی اصول سرپرستی 23216

 ---------- 2 عملی -نظری-تخصصی کارآفرینی و پروژه 25229

 زبان خارجی 2 اصلی زبان فنی 23209

 ---------- 2 پایه فیزیک الکتریسته و مغناطیس 21207

 ---------- 2 عمومی اسالم و ایرانتاریخ فرهنگ و تمدن  33209

  16  جمع واحد 


