
:تعداد واحدهاي درسي 

14 6 جبراني

39 13 عمومي

2 5 پايه

79

هم نياز پيش نياز
واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

2 جبراني رياضي پيش دانشگاهي 1201

2 جبراني فيزيک پيش دانشگاهي 1202

2 جبراني زبان پيش دانشگاهي 1112

2 1 تخصصي 1برنامه سازي پيشرفته  1313

2 تخصصي 2سيستم عامل  1311

2سيستم عامل  1 تخصصي (2)کارگاه سيستم عامل 1312

1 تخصصي مباني اينترنت 1322

3 عمومي فارسي عمومي 1103

2 عمومي اخالق و تربيت اسالمي 1102

1 عمومي 1تربيت بدني  1105

5 14

19 مجموع

هم نياز پيش نياز
واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

رياضي پيش دانشگاهي 3 پايه رياضي عمومي 1301

1برنامه سازي پيشرفته  1 2 تخصصي 2برنامه سازي پيشرفته  1317

2برنامه سازي پيشرفته  3 تخصصي ذخيره و بازيابي اطالعات 1321

2سيستم عامل 

کارگاه سيستم عامل
2 تخصصي شبکه هاي محلي کامپيوتري 1314

شبکه هاي محلي  1 تخصصي کارگاه شبکه هاي کامپيوتري 1315

1 اصلي آزمايشگاه نرم افزارهاي گرافيکي 1310

2 تخصصي مباني مهندسي نرم افزار 1318

2 تخصصي اصول سرپرستي 1326

زبان پيش دانشگاهي 3 عمومي زبان خارجي 1104

3 17

20 مجموع

اختياري

تخصصي

اصلي

مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر

(94ویرایش شهریور )کارداني نرم افزار کامپيوتر: برنامه پيشنهادی رشته 

. واحد را اخذ نمايد20 واحد و حداکثر 12دانشجو مي بايست در هر ترم عادي حداقل - 1

2ترم 

1ترم 

:نکات ضروری * 

در مواردي که يک بار درس توسط دانشجو اخذ و نمره مردودي کسب کرده باشد، مي تواند اين درس را به . رعايت پيش نياز درس الزامي مي باشد- 8

.همراه درس پس نياز آن اخذ نمايد

.چنانچه دانشجوي کارداني يا کارشناسي ناپيوسته در دو ترم متوالي يا متناوب مشروط شود، اخراج مي شود- 3

 واحد 14 واحد و حداکثر 12به حساب آمده و در ترم بعد مي بايست حداقل  "مشروط" شود، 12چنانچه معدل نيمسال دانشجو در يک ترم کمتر از - 2

(.اين قانون شامل دانشجويان ترم آخر نمي شود: تبصره). را انتخاب نمايد

. واحد بالمانع است24 واحد درسي فارغ التحصيل مي شود، اخذ تا حداکثر 24در صورتي که دانشجو با اخذ حداکثر - 5

. واحد به شرط تأييد مدير گروه اخذ نمايد24 باشد، در نيمسال بعد مي تواند تا 17چنانچه معدل نيمسال دانشجو باالي - 4

. واحد از دروس ارائه شده را اخذ نمايد6دانشجو مي تواند در ترم تابستان حداکثر - 6
رعايت پيش نيازي و هم نيازي دروس و حداقل و حداکثر انتخاب واحد به عهده دانشجو مي باشد و عدم رعايت آن باعث حذف دروس توسط - 7

.آموزش و مدير گروه مي شود



مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر

(94ویرایش شهریور )کارداني نرم افزار کامپيوتر: برنامه پيشنهادی رشته 

هم نياز پيش نياز
واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

فيزيک پيش دانشگاهي 2 پايه فيزيک الکتريسيته و مغناطيس 1302

رياضي عمومي 2 اصلي رياضي کاربردي 1303

2 اصلي مباني الکترونيک 1307

مباني الکترونيک 1 اصلي کارگاه مباني الکترونيک 1308

زبان عمومي 2 اصلي زبان فني 1309

1برنامه سازي پيشرفته  1 2 تخصصي زبان ماشين و اسمبلي 1316

ذخيره و بازيابي اطالعات 2 تخصصي پايگاه داده ها 1319

پايگاه داده ها 1 تخصصي آزمايشگاه پايگاه داده ها 1320

1برنامه سازي پيشرفته  1 2 تخصصي ساختمان داده ها 1323

2 عمومي 1انديشه اسالمي  1101

4 16

20 مجموع

هم نياز پيش نياز
واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

مباني الکترونيک 1 2 اصلي 2سخت افزار کامپيوتر  1306

1 اصلي شيوه ارائه نوشتاري و گفتاري 1305

رياضي عمومي 2 اصلي آمار و احتماالت 1304

مباني اينترنت 1 1 تخصصي برنامه نويسي مبتني بر وب 1324

2برنامه سازي پيشرفته 

پايگاه داده ها
1 1 تخصصي مباحث ويژه 1325

اصول سرپرستي 1 1 تخصصي کارآفريني و پروژه 1328

1 1 اختياري محيط هاي چند رسانه اي 1330

2 واحد50پس از گذراندن  تخصصي پروژه 1327

2 واحد50پس از گذراندن  تخصصي کارآموزي 1329

1 عمومي دانش خانواده و جمعيت 1118

9 11

20 مجموع

3ترم 

4ترم 


