
 

 

 ترم دوم ترم اول
 همنیاز –پیشنیاز  ساعت واحد نام درس کد  درس همنیاز –پیشنیاز  ساعت واحد نام درس کد  درس

  26 6 (0معارف اسالمی) 0001  26 2 ریاضی پیش نیاز دانشگاهی 2006

  26 6 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 2002  26 2 زبان خارجه پیش نیازدانشگاهی 2006

 پیش    زبان 26 2 زبان خارجه عمومی 0000  26 2 فیزیک پیش نیاز دانشگاهی 2002

 ریاضی پیش   64 2 ریاضی عمومی 2001  10 3 زبان فارسی 0001

 6هـ  برنامه سازی پیشرفته  64 2 اطالعاتذخیره و بازیابی  2061  26 1 (0تربیت بدنی) 0006

 (0برنامه سازی پیشرفته ) 12 2 (6برنامه سازی پیشرفته) 2060  26 2 (6سیستم عامل ) 2001

 و کارگاه 6سیستم عامل  26 6 شبکه های محلی کامپیوتر 2004 (6هـ سیستم عامل ) 64 1 (6کارگاه سیستم عامل ) 2002

 هـ  شبکه های محلی 64 0 کارگاه شبکه های محلی کامپیوتر 2001  12 3 (0)برنامه سازی پیشرفته  2001

  26 0 آزمایشگاه نرم افزار های گرافیکی 2006  26 1 مبانی اینترنت 2062

       26 2 اخالق اسالمی 0004

          

  626 60 جمع  601 01 جمع

          

 ترم چهارم ترم سوم
 همنیاز –پیشنیاز  ساعت واحد نام درس کد  درس همنیاز –پیشنیاز  ساعت واحد نام درس کد  درس

 ریاضی عمومی 26 6 آمارو احتماالت 2004  26 6 مهندسی نرم افزارمبانی  2066

 مبانی الکترونیک 40 2 (6سخت افزار کامپیوتر) 2000  02 0 شیوه ارائه مطالب نوشتاری 2001

 مبانی اینترنت 26 6 برنامه نویسی  مبتنی بر وب 2064  26 6 اصول سرپرستی 2020

 ذخیره و بازیابی اطالعات 26 6 پایگاه داده ها 2062 (0برنامه سازی پیشرفته) 40  2 زبان ماشین و اسمبلی 2060

 هـ پایگاه داده ها 26 0 آزمایشگاه پایگاه داده ها 2066 ریاضی عمومی 26 6 ریاضی کاربردی 2001

  02 0 وصیت نامه امام )ره( 0000  26 6 الکترونیکمبانی  2000

  02 0 دانش خانواده و جمعیت  0002 هـ  مبانی الکترونیک 26 0 کارگاه  مبانی الکترونیک 2006

 آمار و احتماالت 26 6 نرم افزار ریاضی و آمار 2021 (0برنامه سازی پیشرفته) 12 2 ساختمان داده ها 2061

 بانظر گروه 066 6 پروژه 2020  64 6 مباحث ویژه 2061

 با نظر گروه 660 6 کارآموزی 2022 زبان خارجه  عمومی 26 6 زبان فنی 2002

          

  116 60 جمع                          626 60 جمع                     

 ترم تابستان
 همنیاز –پیشنیاز  ساعت واحد نام درس درس  

 

  26 2 کارآفرینی 2026

  26 6 آشنایی با مبانی دفاع مقدس 0002

  02 0 آشنایی با روانخوانی قرآن 0006

     

  006 2 جمع 

     

fsdfsdfs 

 
 

 دروس رشتـه کاردانی پیوسته نـرم افزار
 

 هـ : یعنی درس همنیاز

 34تعـداد دروس :        

 26تعداد واحد نظری :  

 62تعداد واحد عملی :  

 34جمـع واحـد ها :   

 

 


