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 پیشنیاز واحد  نوع درس نام درس

ف
دی

ر
 

 پیشنیاز واحد  نوع درس نام درس

  عملی نظری نیمسال دوم   عملی نظری  نیمسال اول

 4  3  عوَهي زباى خارجِ عوَهي ۱0   3  عوَهي فارسي عوَهي ۱

   2  عوَهي آیيي زًذگي ۱۱   2  الساهي هذیریت بحراى ۲

 3  3  پایِ ریاضي عوَهي ۱۲   3  جبراًي (جبراًي)ریاضي  ۳

   2  پایِ کار راُ ضغلي ۱۳   3  جبراًي (جبراًي)زباى اًگليسي  ۴

۵ 
 برًاهِ سازي پيطرفتِ

 تخصصي
 

2   ۱۴ 
آزهایطگاُ ًرم افسارّاي 

 اداري

 پایِ
 1   

۶ 
 سيستن عاهل

 تخصصي
 

2   ۱۵ 
کارگاُ ضبکِ ّاي 

 کاهپيَتري

 تخصصي
 1  7 

 6  1  تخصصي آزهایطگاُ سيستن عاهل ۱۶   2  تخصصي هباًي ضبکِ ّاي کاهپيَتري ۷

   2  تخصصي طراحي ٍب ۱۷   2  تخصصي پایگاُ دادُ ۸

 5  3  تخصصي ساختواى دادُ ۱۸   1  عوَهي تربيت بذًي  ۹

 5  2  تخصصي 1برًاهِ ًَیسي هَبایل  ۱۹       

   20  جمع     20  جمع  

 نیمسال چهارم  سوم نیمسال

   2  عوَهي داًص خاًَادُ ٍ جوعيت ۳0   2  عوَهي 1اًذیطِ اسالهي  ۲0

۲۱ 
بْذاضت ٍ صياًت از هحيط 

 زیست

 هْارت عوَهي
 بازاریابي هجازي ۳۱   2 

هْارت 

 عوَهي
 2   

   2  اختياري هحيط ّاي چٌذ رساًِ اي ۳۲   2  اختياري هباحث ٍیصُ در برًاهِ ًَیسي ۲۲

 ترم آخر  2  تخصصي پرٍشُ ۳۳   2  اختياري َّش هصٌَعي ۲۳

 ترم آخر  2  تخصصي کارآهَزي ۳۴   1  تخصصي آز ًرم افسارّاي گرافيکي ۲۴

   2  تخصصي تجسیِ ٍ تحليل سيستن ّا ۳۵ 10  2  تخصصي زباى فٌي ۲۵

 26  2  تخصصي برًاهِ ًَیسي سخت افسار ۳۶   2  تخصصي هذار هٌطقي ۲۶

   2  تخصصي هباًي ساختواى گسستِ ۳۷ 19  2  تخصصي 2 برًاهِ ًَیسي هَبایل ۲۷

   2  تخصصي کارآفریٌي ۳۸ 8  2  تخصصي آز پایگاُ دادُ ۲۸

   1  تخصصي ًرم افسارّاي تَسعِ هَبایل ۳۹ 17  2  تخصصي برًاهِ  ًَیسي هبتٌي بر ٍب ۲۹

   19  جمع     19  جمع  

ساعت  360جهت دریافت واحد کارآموزی باید سه روز در هفته وقت آزاد داشته باشید و مدت زمان کارآموزی : توجه

 .می باشد

  ۲ۺ الزامی ۴۱ۺ تخصصی ۶ۺ پایه ۴ۺ مهارت عمومی  ۶ۺ اختیاری  ۶ۺ جبرانی  ۱۳ۺ عمومی

 

 

 

 

 واحد  78 ۺجمع کل   واحد 6 :جبرانیدروس   -واحد 15 :اختیاریدروس  –واحد 43 :اصلیدروس  -واحد 5 :پایهدروس    -واحد 9 :عمومیدروس 


