
پیشنیاز/( همنیاز) واحدنام درسکدپیشنیاز/( همنیاز) واحدنام درسکد

3زبان انگلیسی21009ریاضی تکمیلی9001

2آشنایی با ارزش هاي دفاع مقدس29005فیزیک تکمیلی9002

2فیزیک الکتریسته و مغناطیس2102002زبان تکمیلی9003

ریاضی عمومی2ریاضی کاربردي3102003مبانی برنامه سازي و ویژوال بیسیک9004

ریاضی عمومی2امار و احتماالت2102004مهارت هاي زندگی دانشجویی9006

سیستم عامل2-کارگاه سیستم عامل22شبکه هاي محلی کامپیوتر3102014ریاضی عمومی102001

(شبکه هاي محلی کامپیوتر)1کارگاه شبکه هاي محلی کامپیوتر2102015سیستم عامل1020112

برنامه سازي پیشرفته31برنامه سازي پیشرفته 1020172(سیستم عامل2)1کارگاه سیستم عامل 1020122

برنامه سازي پیشرفته31ساختمان داده ها3102023برنامه سازي پیشرفته 1020131

پیشنیاز/( همنیاز) واحدنام درسکدپیشنیاز/( همنیاز) واحدنام درسکد

2اندیشه اسالمی 210011اخالق اسالمی1007

1تربیت بدنی 210201مبانی الکترونیک102007

1شیوه ارائه نوشتاري و گفتاري102005(مبانی الکترونیک)1کارگاه مبانی الکترونیک102008

مبانی الکترونیک3سخت افزار کامپیوتر1020062زبان انگلیسی2زبان فنی102009

1ازمایشگاه نرم افزارهاي گرافیکی102010برنامه سازي پیشرفته 31زبان ماشین و اسمبلی102016

2مبانی مهندسی نرم افزار102018(برنامه سازي پیشرفته 2)3ذخیره و بازیابی اطالعات102021

ذخیره و بازیابی اطالعات2پایگاه داده ها1102019مبانی اینترنت102022

(پایگاه داده ها)1ازمایشگاه پایگاه داده ها2102020اصول سرپرستی102026

مبانی اینترنت2برنامه نویسی مبتنی بر وب2102024کارآفرینی پروژه102028

2مباحث ویژه2102025محیط هاي چند رسانه اي102030

2پروژه102027

2کارآموزي102029

پیشنیاز/( همنیاز) واحدنام درسکد

3زبان فارسی1008

1دانش و جمعیت خانواده1028

2کلیات حقوق شهروندي9008

*  در صورتی که درس A پیش نیاز درس B باشد، دانشجو می بایست قبل از اخذ درس B، درس A را بگذراند.

* در صورتی که درس A هم نیاز با درس B باشد، می تواند دو درس را با یکدیگر اخذ نماید. اما در صورت اخذ دو درس در یک نیمسال، مردودي در درس A، درس B  نیز به عنوان مردود تلقی خواهد شد.

* اگر دانشجو در درس پیش نیاز مردود گردد، درس به عنوان هم نیاز در نیمسال هاي بعد تلقی می گردد و اگر دانشجو در درس هم نیاز مردود گردد، درس در نیمسال هاي بعد دیگر هم نیاز و پیش نیاز نیست.

* دانشجویان می بایست از مجموع دروس مصوب در رشته کامپیوتر 12واحد دروس عمومی، 5واحد دروس پایه، 14واحد دروس اصلی، 39 واحد دروس تخصصی و 2 واحد دروس انتخابی و 6 واحد دروس تکمیلی و 9 واحد دروس جبرانی را براي فارغ التحصیلی بگذرانند.

���ه �عا�ی

موسسه آموزش عالی تجن( غیر دولتی- غیرانتفاعی) 

 دروس همنیاز، در پرانتز قید شده است.

ترم تابستان  تعداد واحد: 6

نیمسال دوم    تعداد واحد: 20نیمسال یک      تعداد واحد: 20

نیمسال چهارم      تعداد واحد: 21 نیمسال سوم  تعداد واحد: 20

آرایش ترمی رشته کامپیوتر مقطع کاردانی (مطابق با مصوبه 1384/03/28 شوراي برنامه ریزي آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوري- الزم االجرا براي دانشجویان وروردي هاي ما قبل نیمسال تحصیلی 98-99)


