
 فنی برنامه سازی کامپیوتریی دانکارترم بندی پیشنهادی  

 پیش نیاز
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 کاربیىی 1 - 32 32 

 1 اوذیطٍ اسالمی 2 32 - 32 

 فارسی 3 48 - 48 

 ریاضی ػلم کامپیًتر 3 48 - 48 

 1کارگاٌ کامپیًتر  1 - 48 48 

 بروامٍ وًیسی مقذماتی 3 32 32 64 

 ػمًمی زبان خارجی 3 48 - 48 

 ساختمان ي زبان ماضیه 2 32 - 32 بروامٍ وًیسی مقذماتی: َم ویاز

 2کارگاٌ کامپیًتر 1 - 48 48 

 1تربیت بذوی 1 - 32 32 

 

 ترم بندی پیشنهادی  کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتری

 پیش نیاز
ساعت تعداد  تعداد  

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 ریاضی ػمًمی 3 48 - 48 

 اخالق اسالمی/ دفاع مقذس 2 32 - 32 

 بروامٍ سازی ضی گرا 3 32 32 64 بروامٍ وًیسی مقذماتی

 َا ساختمان دادٌ 3 48 - 48 بروامٍ وًیسی مقذماتی

 ضبکٍ َای کامپیًتری 3 48 - 48 1کارگاٌ کامپیًتر 

 اصًل سرپرستی 2 32 - 32 

 اصًل ي طراحی صفحات يب 3 32 32 64 بروامٍ وًیسی مقذماتی

 ریاضی پیص داوطگاَی 2 32 - 32 

  

ت
ـرم اول 

 

 

ت
ـرم دوم

 

 



 

 ترم بندی پیشنهادی  کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتری

 

 پیش نیاز
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

(1)کاريرزی  2 - 240 240 کاربیىی  

 اخالق حرفٍ ای 2 32 - 32 

 بروامٍ سازی تحت يب 3 32 32 64 اصًل ي طراحی صفحات يب

 پایگاٌ دادٌ َا 3 32 32 64 ساختمان دادٌ

ػمًمی زبان خارجی  زبان تخصصی 2 32 - 32 

 گسارش وًیسی  2 32 - 32 

 

 کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتریترم بندی پیشنهادی  

 پیش نیاز
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 بروامٍ سازی سیستم 3 32 32 64 بروامٍ سازی ضی گرا

 بروامٍ سازی ضی گرا

 ضبکٍ َای کامپیًتری

 بروامٍ سازی ضبکٍ 3 32 32 64

 زبان َای بروامٍ وًیسی بصری 3 32 32 64 بروامٍ سازی ضی گرا

 جمؼیت ي تىظیم خاوًادٌ 2 32 - 32 

 بروامٍ وًیسی سیستم َای تًزیغ ضذٌ 3 32 32 64 بروامٍ سازی ضی گرا

 کارآفریىی 2 32 - 32 

 

 ترم بندی پیشنهادی  کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتری

 پیش نیاز
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
درسنام   

 نظری عملی جمع

1کارورزی  2کارورزی  2 - 240 240   

      

 

ت
ـرم  سوم

 

 

ت
ـرم  چهارم

 

 

ن 
 تـرم تابستا

 


