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نوع درسهمنیازپیش نیاز

واحد 
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ساعت 

نظری

ساعت 

عملی
جمع

01323232بازدید کاربینی 
3048048پایه(*پیش نیاز می باشد  )ریاضی علم کامپیوتر  

300048پایهریاضی عمومی 

0104848پایه(*پیش نیاز می باشد  )کارگاه کامپیوتر  

0104848اختصاصی کامپیوتر کارگاهکارگاه لینوکس 

21323264اصلی (*پیش نیاز می باشد  )برنامه نویسی مقدماتی  

3032048عمومی (*پیش نیاز می باشد  )زبان خارجی عمومی  
200032عمومی  1اندیشه اسالمی 

17134144160368

3048048اختصاصی*زبان خارجی عمومیزبان تخصصی اینترنت 

2032032اصلی *ریاضی علم کامپیوتر مدار های منطقی 

3048048اصلی *کارگاه کامپیوتر (*پیش نیاز می باشد  )شبکه های کامپیوتری  
2032032پایهاصول سرپرستی 

0104848اختصاصی*برنامه نویسی مقدماتی (*پیش نیاز می باشد  )کارگاه  طراحی صفحات وب  

3048048عمومی فارسی

2032032عمومی دانش خانواده و جمعیت 
0103232عمومی تربیت بدنی 

2032032عمومی اخالق اسالمی 
1917227280352

ترم سوم 
3048048اصلی * شبکه های کامپیوتری(*پیش نیاز می باشد  )TCP/IPمفاهیم 

2032032اصلی  TCP/IPمفاهیم آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی

کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی
آشنایی با سرویس 

دهنده اینترنتی
0104848اصلی

20323264پایهاخالق حرفه ای 

برنامه سازی شبکه
* - شبکه های کامپیوتری

*برنامه نویسی مقدماتی 
21323264اختصاصی 

3004848اصلی *شبکه های کامپیوتری (*پیش نیاز می باشد  )آشنایی با مبانی امنیت شبکه 

0148048اختصاصی *کارگاه  طراحی صفحات وب کارگاه برنامه سازی تحت وب

2032032پایهکار افرینی 
17143224160384

ترم چهارم
21323264اختصاصی *TCP/IPمفاهیم ISPشناخت و پیکربندی 

حریم خصوصی و امنیت اینترنت
*آشنایی با مبانی امنیت شبکه

2032032اختصاصی

21323264اختصاصی *TCP/IPمفاهیم پیکربندی مسیریابهای شبکه
2032032اختصاصی*TCP/IPمفاهیم مدیریت و سنجش شبکه های گسترده

 سنجش و مدیریتکارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده

گسترده های شبکه
0104848اختصاصی

2032032پایهگزارش نویسی

13103160112272

کاردر محیط
020240240پایه*1کارورزی (*پیش نیاز می باشد  )    1کارورزی 
020240240پایه2کارورزی 

04

دروس جبرانی
20جبرانیریاضی پیش دانشگاهی 
20جبرانیفیزیک پیش دانشگاهی 

7040   واحدها کل جمع74 جبرانی با واحدها کل جمع

تذکرات مهم جهت انتخاب واحد 

.درصورت عدم رعایت دروس پیشنازو تعداد واحد مجاز،درس توسط واحد آموزش حذف گردیده و عواقب آن متوجه دانشجو خواهد شد

. واحد را ندارند14حق انتخاب بیش از (12معدل کمتر از )دانشجویان مشروط

.مشروطی بیش از دوترم چه متوالی  و چه متناوب اخراج از تحصیل محسوب می گردد

(کارورزی2+درس12).واحد درسی می تواند اخذ نماید12درصورت اخذ درس کارورزی دانشجو در ترم حداکثر 

  گسترده شبکه و اینترنت-  اطالعات فناوری کاردانی

.باشد مي نياز پيش (*) عالمت داراي دروس توجه قابل و مهم                

ترم دوم 


