دانشگاه آزاد اسالمي واحذ نجف آباد – آموزشكذه فني و حرفه اي سما  -لیست دروس کارداني پیوسته رشته کامپیوتر(نرم افسار)

عنوان دروس تخصصي
ػیؼتن ػاهل 2

تؼذاد ٍاحذ
ًظشی

پیش ًیاص

ػولی

ّن ًیاص

2

سیاضی کاسبشدی
1

کاسگاُ ػیؼتن ػاهل 2
بشًاهِ ػاصی پیششفتِ 1

2

شبکِ ّای هحلی کاهپیَتشی

1

2

ػیؼتن ػاهل ()2
هباًی بشًاهِ ػاصی ٍیظٍآل بیؼیک
ػیؼتن ػاهل  ٍ 2کاسگاُ ػیؼتن ػاهل 2

کاسگاُ شبکِ ّای هحلی کاهپیَتشی
صباى هاشیي ٍ اػوبلی

1
2

بشًاهِ ػاصی پیششفتِ 2

2

رخیشُ ٍ باصیابی اطالػات

3

پایگاُ دادُ ّا

2

شبکِ ّای هحلی

1

بشًاهِ ػاصی پیششفتِ 1

1

بشًاهِ ػاصی پیششفتِ 1

1

هباًی هٌْذػی ًشم افضاس
بشًاهِ ًَیؼی هبتٌی بش ٍب

1

هباحث ٍیظُ

1

1

کاسآفشیٌی ٍ پشٍطُ

1

1

اصَل ػشپشػتی

2

پشٍطُ

2
1

آصهایشگاُ ًشم افضاسّای گشافیکی
آهاس ٍ احتواالت

2

شیَُ اسائِ ًَشتاسی ٍ گفتاسی

1

ػخت افضاس کاهپیَتش ()2

2

هباًی الکتشًٍیک

2

1
2

هختص داًشجَی تشم چْاسم بِ بؼذ

صباى فٌی

1
2

عنوان دروس عمومي

هباًی الکتشًٍیک
صباى ػوَهی

تؼذاد ٍاحذ
ًظشی

صباى ػوَهی

3

اًذیشِ اػالهی ()1

2

فاسػی ػوَهی

3

فلؼفِ اخالق

2

تشبیت بذًی 1

ػولی

پیش ًیاص

ّن ًیاص

1

هختص داًشجَی تشم چْاسم بِ بؼذ

عنوان دروس انتخابي

هششٍط بِ گزساًذى ٍ 55احذ دسػی
1

هباًی ایٌتشًت
2

1

بشًاهِ ػاصی پیششفتِ 1

جمغ واحذهای دروس تخصصی :

تؼذاد ٍاحذ
ًظشی

ػولی

تؼذاد ٍاحذ
ًظشی

آشٌایی با هباًی دفاع هقذع

2

گشافیک کاهپیَتشی

1

 93واحذ

ّن ًیاص

پیش ًیاص

عنوان دروس پیش دانشگاهي

ًظشی

داًش خاًَادُ ٍ جوؼیت
آشٌایی با قشآى کشین

1

سیاضی پیش داًشگاّی

2

ٍصایای اهام (سُ )

1

فیضیک پیش داًشگاّی

2

جمغ واحذ های دروس الزامی  1 :واحذ

تؼذاد ٍاحذ
ًظشی

1

تؼذاد ٍاحذ

2

ػولی

ػولی

پیش ًیاص

ّن ًیاص

بشًاهِ ػاصی پیششفتِ 2

جوغ ٍاحذ ( 2داًشجَیاى هلضم بِ گزساًذى فقط یکی اص دسٍع اختیاسی هی باشٌذ )

صباى پیش داًشگاّی

نوع دیپلم جهت اخذ دروس

هباًی بشًاهِ ػاصی ٍیظٍآل بیؼیک

3

هباًی کاهپیَتش ٍ کاسگاُ

2

1

بؼتِ ّای ًشم افضاسی () 1

1

1

فقط دیپلوِ ّای غیش هشتبط فٌی ٍ ادبیات

1

1

فقط دیپلوِ ّای غیش هشتبط فٌی ٍ ادبیات

بؼتِ ّای ًشم افضاسی ()2

1

هباًی الکتشًٍیک

جمغ واحذهای دروس ػمومی  44 :واحذ

کاسآهَصی ()2

جمغ واحذهای جبزانی :

سیاضی ػوَهی

جمغ واحذهای دروس اصلی  41 :واحذ

پایگاُ دادُ ّا

هباًی ایٌتشًت

2

عنوان دروس جبراني

سیاضی ػوَهی

رخیشُ ٍ باصیابی اطالػات

2

عنوان دروس السامي

ًظشی

ػولی

کاسگاُ هباًی الکتشًٍیک
بشًاهِ ػاصی پیششفتِ 2

آصهایشگاُ پایگاُ دادُ ّا

ػاختواى دادُ ّا

عنوان دروس اصلي

تؼذاد ٍاحذ

پیش ًیاص

ّن ًیاص

دیپلوِ ّای کاس ٍ داًش  -غیش هشتبط فٌی  -غیش هشتبط ًظشی
دیپلوِ ّای غیش هشتبط فٌی ٍ دیپلوِ ّای غیش هشتبط ًظشی

دیپلم کار و دانش  9واحذ  -دیپلم نظزی غیز مزتبط  6واحذ  -دیپلم غیز مزتبط  41واحذ

ػولی

پیش ًیاص

ّن ًیاص

2

جمغ واحذهای دروس پیش دانشگاهی  6 :واحذ

عنوان دروس پایه

تؼذاد ٍاحذ
ًظشی

ػولی

پیش ًیاص

سیاضی ػوَهی

3

سیاضی پیش

فیضیک الکتشیؼیتِ ٍ هغٌاطیغ

2

فیضیک پیش

ّن ًیاص

جمغ واحذهای دروس پایه  5 :واحذ

فني 18 :

کارودانش 18 :

غیر مرتبط نظري  18 :غیر مرتبط فني و ادبیات 18 :

