جذٍل ترم ثٌذی درٍس رضتِ هٌْذسی فٌبٍری ضجکِ ّبی کبهپیَتری
ترم اٍل

آهبرٍ احتوبالت

ریبضیبت کبرثردی

(ٍ 71احذ)

کبرثردی

ضجکِ

()2

()2

پرٍتکل ّبی
TCP/IP
()2

ترم دٍم
(ٍ 79احذ)

ح :ضجکِ ّبی کبهپیَتزی

پیکرثٌذی سرٍرّبی
ترم سَم
(ٍ 71احذ)

ضجکِ ّبی کبهپیَتری
()3
ح :ضجکِ ّبی کبهپیَتزی
 +پزٍتکل ّبیTCP/IP

(ٍ 76احذ)

ریبضیبت گسستِ

()3

()2

ّـ :ریبضی کبرثزدی ضجکِ
 +ریبضیبت گسستِ

سخت افسار سَئیچ ّب

اهٌیت ضجکِ ّبی

ٍ هسیریبة ّب

کبهپیَتری

ضجکِ ّبی ًَری

()2

()3

()3

ح :ضجکِ ّبی

ح :ریبضیبت کبرثزدی +

ح :ضجکِ ّبی کبهپیَتزی

کبهپیَتزی

ریبضیبت گسستِ

کبرگبُ پیکرثٌذی

هبضیي هجبزی

سرٍرّبی ضجکِ ّبی

()2

کبهپیَتری

ح :ضجکِ ّبی کبهپیَتزی

()7
ّـ :پیکزثٌدی سزٍرّبی
 +ضجکِ ّبی کبهپیَتزی

+
پزٍتکل ّبیTCP/IP

هذیریت هٌبثع ٍ جریبى

ًصت ٍ راُ اًذازی

ّبی کبری

ضجکِ ّبی درٍى

هذیریت اًتقبل پیبم

()3

سبزهبًی

()2

ح :ضجکِ ّبی کبهپیَتزی

()2

ح :پیکزثٌدی سزٍرّبی

 +پیکزثٌدی سزٍرّبی
ضجکِ ّبی کبهپیَتزی

ح :پیکزثٌدی سزٍرّبی

ضجکِ ّبی کبهپیَتزی

ترم
چْبرم

ضجکِ ّبی کبهپیَتری

ضجکِ ّبی کبهپیَتزی

سبختوبى دادُ ّب ٍ

کبرگبُ راُ اًذازی

کبرثیٌی

الگَریتن

ایستگبُ کبری

()7

()3

()7

پیبدُ سبزی ضجکِ ّبی
هحلی
()7

ّ")1ـ " :درٍس ّن ًیبز

()7

هْبرتْبی هسئلِ یبثی ٍ

هذیریت کست ٍ کبر ٍ

تفسیر هَضَعی

تصوین گیری

ثْرُ ٍری

قرآى

()2

()2

()2

ح :ضجکِ ّبی کبهپیَتزی

سَئیچیٌگ ٍ هسیریبثی
در ضجکِ ّبی هحلی

ضجکِ ّبی سیبر ٍ

فٌبٍری ضجکِ ّبی

()2

ثیسین

گستردُ

ح :ریبضیبت گسستِ +

()2

()2

ریبضیبت کبرثزدی ضجکِ +
ضجکِ ّبی کبهپیَتزی

ح :ضجکِ ّبی کبهپیَتزی

ح :ضجکِ ّبی کبهپیَتزی

ارائِ دٌّذگبى خذهبت

کبرگبُ ضجکِ ّبی سیبر

پرٍشُ طراحی ٍ پیبدُ

ایٌترًتی

ٍ ثیسین

سبزی ضجکِ ّبی

()2

()7

کبهپیَتری

ح :پیکزثٌدی سزٍرّبی

ح :ضجکِ ّبی سیبر ٍ ثی

()2

ضجکِ ّبی کبهپیَتزی

سین

تزم آخز

*)ًکبت:
")2ح" :درٍس پیص ًیبز

ٍرزش7

)3اعذاد داخل پراًتس :تؼداد ٍاحدّبی درسی

جذٍل درٍس عوَهی ،هطترک ٍ ججراًی در پطت صفحِ هطخص ضذُ است.

اًذیطِ اسالهی2
()2

کبرٍرزی7
()2

آزهبیطگبُ ضجکِ ّبی
ًَری
()7
ح :ضجکِ ّبی ًَری

اًقالة اسالهی
()2

کٌترل پرٍشُ
()2

تبریخ ٍ توذى
اسالهی
()2

کبرٍرزی2
()2
تزم آخز

-

جدول دروس عمومی
گروه درسی
هٌبثغ ًظزی اسالم

تبریخ تودى اسالهی

آضٌبیی ثب هٌبثغ اسالهی

اًقالة اسالهی

تزثیت ثدًی

نام درس

جدول دروس جبرانی

جدول دروس مهارتهای مشترک
واحد

نام درس

واحد

اًدیطِ اسالهیً( 2جَت ٍ اهبهت)

2

هْبرت ّبی هسئلِ یبثی ٍ تصوین گیزی

2

اًسبى در اسالم

2

حقَق اجتوبػی ٍ سیبسی در اسالم

2

تبریخ فزٌّگ ٍ تودى اسالهی

2

تبریخ تحلیلی صدر اسالم

2

تبریخ اهبهت

2

تفسیز هَضَػی قزآى

2

تفسیز هَضَػی ًْج الجالغِ

2

اًقالة اسالهی2

2

آضٌبیی ثب دفبع هقدس

2

آضٌبیی ثب قبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى

2

اًدیطِ سیبسی اهبم خوویٌی (رُ)

2

ٍرسش1

1

جوع ٍاحذ

نام درس

واحد

کٌتزل پزٍصُ

2

هدارّبی هٌطقی

2

هدیزیت کست ٍ کبر ٍ ثْزُ ٍری

2

ثزًبهِ سبسی ضی گزا

2

6

سیستن ػبهل هدیزیت ضجکِ

2

هجبًی فٌبٍری اطالػبت

2

جوع ٍاحذ

8

جوع ٍاحذ

9

*) قبثل تَجِ داًطجَیبى گراهی:
 .1داًطجَیبًی کِ در هقطغ کبرداًی درٍس"کبرآفریٌی" ٍ "داًص خبًَادُ ٍ جوعیت" را ًگذراًدُ اًد ،گذراًدى ایي درٍس در دٍرُ کبرضٌبسی الشاهی هی ثبضد.
 .2گذراًدى درٍس "کبرآفریٌی" ٍ "کبرثرد فٌبٍری اطالعبت ٍ ارتجبطبت" ثزای دارًدگبى هدرک هؼبدل الشاهی هی ثبضد.
 .3داًطجَ در ّز ًیوسبل تحصیلی حداقل  ٍ 74حداکثز ٍ 22احد درسی را ثب رػبیت درس پیص ًیبس هی تَاًد اخذ ًوبید.
 .4درٍس ججزاًی ثب تَجِ ثِ ریش ًوزات دٍرُ کبرداًی ٍ ًظز گزٍُ آهَسضی ثزای رضتِ هزتجط ثبید اخذ گزدد ،در صَرت غیز هزتجط ثَدى رضتِ کبرداًی ،داًطجَ ثبید تب ٍ 8احد درٍس ججزاًی را اخذ ًوبید.
 .5هجوَع ٍاحدّبی درسی رضتِ هٌْدسی فٌبٍری ضجکِ ّبی کبهپیَتزی ٍ 69احد هی ثبضد.
 .6حداقل ًوزُ قجَلی ّز ٍاحد درسی  72هی ثبضد.
 .7در صَرتیکِ هؼدل ّز ًیوسبل کوتز اس  72ضَدٍ ،ضؼیت داًطجَ هطزٍط است ٍ در ًیوسبل ثؼد حداکثز ٍ 74احد هی تَاًد اخذ ًوبید.
 .8در صَرتیکِ داًطجَ در  2تزم هطزٍط گزدد ،اس اداهِ تحصیل هحزٍم هی گزدد.

