
    کامپیوتر  مقطع کاردانی پیوسته –نرم افزار  عناوین و کد دروس رشته

  کد کامپیوتري   پیش نیاز   واحد  نام درس   کد درس

 )واحد  13( دروس عمومی و معارف اسالمی  –الف 

  911  ــــ  2  1اندیشه اسالمی   01

 916 ــــ 2 ) مبانی و مفاهیم( اخالق اسالمی  06

 907 ـــ 3 فارسی  07

 928 زبان پیش دانشگاهی 3 هزبان خارج 08

 909 ــــ 1 1تربیت بدنی  09

  905    2  دانش خانواده  10

  ) واحد  5( دروس پایه  –ب 

  221101  ریاضی پیش دانشگاهی   3  1ریاضیات عمومی   11

 204  فیزیک پیش دانشگاهی  2  فیزیک الکتریسیته و مغناطیس   12

  )واحد 14(اصلی دروس  –پ 

 221119  ریاضی عمومی   2  ریاضی کاربردي  21

 241102  ریاضی عمومی  2  آمار و احتماالت  22

 241103    1  شیوه ارائه نوشتاري و گفتاري  23

 241104  مبانی الکترونیک  3  )2(سخت افزار کامپیوتر   24

  241105    2  مبانی الکترونیک  25

 241106  همنیاز با مبانی الکترونیک  1  کارگاه مبانی الکترونیک  26

  241107  زبان خارجه  2  زبان فنی  27

  241108    1  آزمایشگاه نرم افزارهاي گرافیکی  28

  )واحد  39( دروس تخصصی  - ت

  241109    2  )2(سیستم عامل   29

  241110  )2(همنیاز با سیستم عامل   1  )2(کارگاه سیستم عامل   30

  241111    3  )1(برنامه سازي پیشرفته   31

و کارگاه سیستم ) 2(سیستم عامل   2  کامپیوتري شبکه هاي محلی  32

  )2(عامل 

241112  

شبکه هاي محلی  همنیاز با  1  کارگاه شبکه هاي محلی کامپیوتري  33

  کامپیوتري

241113  



  241114  )1(برنامه سازي پیشرفته   3  زبان ماشین و اسمبلی  34

  241115  )1(برنامه سازي پیشرفته   3  )2(برنامه سازي پیشرفته   35

  241116    2  مبانی مهندسی نرم افزار  36

  241117  ذخیره و بازیابی اطالعات  2  پایگاه داده ها  37

  241118  همنیاز با پایگاه داده ها  1  آزمایشگاه پایگاه داده ها  38

  241119  2همنیاز برنامه سازي پیشرفته   3  ذخیره و بازیابی اطالعات  39

  241120    1  مبانی اینترنت  40

  241121  )1(برنامه سازي پیشرفته   3  داده ها ساختمان  41

  241122  مبانی اینترنت  2  برنامه نویسی مبتنی بر وب  42

  241123    2  مباحث ویژه  43

  241124    2  اصول سرپرستی  44

  241125    2  پروژه  45

  241126    2  کارآفرینی و پروژه  46

  241127    2  کارآموزي  47

  )واحد  2(  انتخابی دروس  - ت

  241128    2  محیط هاي چند رسانه اي  48

  241129    2  نرم افزار هاي ریاضی و آمار  49

  241130    2  گرافیک کانپیوتري  50

  927    2  آشنایی با ارزش هاي دفاع مقدس  51

          )واحد  9(  جبرانی دروس  - ت

  241101    3 مبانی برنامه سازي و ویژوال بیسیک  52

 100004    2 ریاضی پیش دانشگاهی  53

  100006    2 فیزیک پیش دانشگاهی 54

  100005    2 زبان پیش دانشگاهی  55

زبان پیش دانشگاهی   ،) 100004  کامپیوتري کد با (موظف به گذراندن درس ریاضیات پیش دانشگاهی  کامپیوتردانشجویان  �

 .  د نمی باش  ) 100006 کامپیوتري  با کد(پیش دانشگاهی  و فیزیک)  100005 کامپیوتري  با کد(
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