
 چارت دروس کاردانی پیوسته کامپیوتر

 نیمسال اول

 هم نیاز پیش نیاز نوع درس عملی نظری نام درس کد درس ردیف

   پیش 0 2 ریاضی پیش 100894 1

   پیش 0 2 فیزیک پیش 100898 2

   پیش 0 2 زبان پیش 100148 3

   تخصصی 1 2 1برنامه نویسی پیشرفته  100191 4

 2سیستم عامل   تخصصی 1 0 2کارگاه سیستم عامل  101150 5

   تخصصی 0 2 2سیستم عامل  101148 6

   تخصصی 1 0 مبانی اینترنت 100366 7

   جبرانی 0 2 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 112254 8

   جبرانی 0 3 مبانی ویژوال بیسیک 112253 9

   اصلی 1 0 افزارهای گرافیکیآزمایشگاه نرم  100357 10

 نیمسال دوم

 هم نیاز پیش نیاز نوع درس عملی نظری نام درس کد درس ردیف

   پایه 0 3 ریاضی عمومی 100416 11

   پایه 0 2 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 100712 12

  1برنامه سازی پیشرفته  تخصصی 1 2 2برنامه سازی پیشرفته  100786 13

  تخصصی 0 3 ذخیره و بازیابی اطالعات 101083 14
برنامه سازی 

 2پیشرفته 

   اصلی 0 2 مبانی الکترونیک 100733 15

 مبانی الکترونیک  اصلی 1 0 کارگاه مبانی الکترونیک 100735 16

   اصلی 0 1 شیوه ارائه گفتاری و نوشتاری 100794 17

 نیمسال سوم

 هم نیاز زپیش نیا نوع درس عملی نظری نام درس کد درس ردیف

  ریاضی عمومی اصلی 0 2 آمار و احتماالت 100587 18

  ریاضی عمومی اصلی 0 2 ریاضی کاربردی 100047 19

  1برنامه سازی پیشرفته  تخصصی 1 2 زبان ماشین و اسمبلی 100726 20

  1برنامه سازی پیشرفته  تخصصی 1 2 ساختمان داده ها 100796 21

22 100352 
شبکه های محلی کارگاه 

 کامپیوتری
 شبکه های محلی  تخصصی 1 0

 تخصصی 0 2 شبکه های محلی کامپیوتری 100751 23
و کارگاه سیستم  2سیستم عامل 

 2عامل 
 

  مبانی اینترنت تخصصی 1 1 برنامه نویسی مبتنی بر وب 100333 24

   تخصصی 0 2 مبانی مهندسی نرم افزار 100781 25

   تخصصی 1 2 کارآفرینی و پروژه 1180026 26

 نیمسال چهارم

 هم نیاز پیش نیاز نوع درس عملی نظری نام درس کد درس ردیف

   تخصصی 2 0 پروژه 100635 27

   تخصصی 2 0 کارآموزی 100980 28

  زبان عمومی اصلی 0 2 زبان فنی 100325 29

   تخصصی 0 2 اصول سرپرستی 100740 30

 پایگاه داده ها  تخصصی 1 0 آزمایشگاه پایگاه داده ها 100791 31

  ذخیره و بازیابی اطالعات تخصصی 0 2 پایگاه داده ها 101084 32

   تخصصی 1 1 مباحث ویژه 100819 33

  مبانی الکترونیک اصلی 1 2   2کامپیوتر  سخت افزار 100661 34

   اختیاری 1 1 محیط های چند رسانه ای 100812 35

 سایر دروس جبرانی

 هم نیاز پیش نیاز نوع درس عملی نظری نام درس کد درس ردیف

   جبرانی 0 2 شبکه های کامپیوتری 112257 36

   جبرانی 0 3 مباحث ویژه جبرانی 112256 37

 به صورت پراکنده، اخذ کند.( و نیمسال های مناسب در به انتخاب خود این دروس را تمامی دروس عمومی و معارف )دانشجو باید 

 هم نیاز پیش نیاز نوع درس عملی نظری  نام درس کد درس ردیف

   عمومی 1 0 (1)ترجیحا ترم  تربیت بدنی 10000 38

   عمومی 0 3 (2)ترجیحا ترم  زبان عمومی 100147 39

   عمومی 0 3 فارسی عمومی 101179 40

   معارف 0 2 1اندیشه اسالمی  100163 41

   معارف 0 2 فلسفه اخالق )یا آیین زندگی( 101195 42

43 100 
اندیشه ها و وصایای حضرت امام 

 )ره(
   معارف 0 1

   معارف 0 1 روخوانی قرآن کریم 100174 44

   معارف 0 2 دانش خانواده و جمعیت 92931 45

  مطابق آرایش ترمی اعالم شده در توسط دانشجو رعایت پیش نیاز بر عهده دانشجو می باشد. انتخاب واحد

 همان نیمسال انجام پذیرد.

 .جهت اطالع از اسامی دروس معارف به چارت این گروه روی سایت دانشگاه مراجعه شود 

  و بعد از آن  95گذراندن دروس جبرانی براساس نوع دیپلم، الزامی است. دروس جبرانی برای ورودی های

واحد  16واحد و برای رشته های نامرتبط  8واحد، فنی حرفه ای مرتبط  14برای دیپلم رشته کاردانش مرتبط 

پیش دانشگاهی و واحد و برای سه ساله نظری،  8است. همچنین دروس جبرانی برای هنرستان نظام قدیم 

 می باشد.واحد  12 نظام قدیم

 .دروس پیش می تواند به جای دروس جبرانی جایگزین گردد 


