
 اینترنت وشبکه های گستردهفنی ی دانکارترم بندی پیشنهادی  

 پیش نیاز
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 کاربینی 1 - 32 32 

 1 اندیشه اسالمی 2 32 - 32 

 فارسی 3 48 - 48 

 ریاضی علم کامپیوتر 3 48 - 48 

 1ر کارگاه کامپیوت 1 - 48 48 

 برنامه نویسی مقدماتی 3 32 32 64 

 عمومی زبان خارجی 3 48 - 48 

 مدارهای منطقی 2 32 - 32 

 لینوکسکارگاه  1 - 48 48 1هم نیاز: کارگاه کامپیوتر 

 1تربیت بدنی 1 - 32 32 

 

 پیش نیاز
ساعت تعداد  تعداد  

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 عمومی ریاضی 3 48 - 48 

 دفاع مقدس/ اخالق اسالمی 2 32 - 32 

 زبان تخصصی اینترنت 3 48 - 48 عمومی زبان خارجی

 کارگاه طراحی صفحات وب 1 - 48 48 برنامه نویسی مقدماتی

 شبکه های کامپیوتری 3 48 - 48 1کارگاه کامپیوتر 

 اصول سرپرستی 2 32 - 32 

 گزارش نویسی 2 32 - 32 

 ریاضی پیش دانشگاهی 2 32 - 32 

  

ت
ـرم اول 

 

 

ت
ـرم دوم

 

 



 

 ترم بندی پیشنهادی  کاردانی فنی اینترنت وشبکه های گسترده

 

 پیش نیاز
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

(1کارورزی ) 2 - 240 240 کاربینی  

 اخالق حرفه ای 2 32 - 32 

امنیت شبکه آشنایی با مبانی 3 48 - 48 شبکه های کامپیوتری  

 TCP/IPمفاهیم  3 48 - 48 شبکه های کامپیوتری

 آشنایی با سرویس دهنده اینترنت TCP/IP 32 - 32 2همنیاز:مفاهیم 

تیهم نیاز: آشنایی با سرویس دهنده اینترن ترنتیکارگاه آشنایی با سرویس دهنده این 1 - 48 48   

 سازی تحت وبکارگاه برنامه  1 - 48 48 کارگاه طراحی صفحات وب

 

 پیش نیاز
 تعداد تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 شبکه های کامپیوتری

 برنامه نویسی مقدماتی

 برنامه سازی شبکه 3 32 32 64

 ISPشناخت و پیکربندی  TCP/IP 64 32 32 3مفاهیم 

امنیت  اینترنتحریم خصوصی و  2 32 - 32 آشنایی با مبانی امنیت شبکه  

 جمعیت و تنظیم خانواده 2 32 - 32 

ردهمدیریت و سنجش شبکه های گست TCP/IP 32 - 32 2مفاهیم   

 پیکربندی مسیریابهای شبکه TCP/IP 64 32 32 3مفاهیم 

ای کارگاه مدیریت و سنجش شبکه ه 1 - 48 48 مدیریت و سنجش شبکه های گسترده

 گسترده

 کارآفرینی 2 32 - 32 

 

 

 پیش نیاز

تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

1کارورزی  2کارورزی  2 - 240 240   

 

ت
ـرم  سوم

 

 

ت
ـرم  چهارم
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تـرم تابستا
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