
هم نیاز/ دروس پیش نیاز ساعت عملیساعت نظریجمع واحدنام درسنوع درسترم بندی

----232ریاضی پیشجبرانی

----232فیزیک پیشجبرانی

----348فارسیعمومی

----232اخالق اسالمی/ آشنایی با دفاع مقدس عمومی

----232کارآفرینیمهارت مشترک

----348ریاضی عمومیپایه

----116مبانی کامپیوتر و مهارت هاپایه

هم نیاز/ مبانی کامپیوتر و مهارت ها 64-1کارگاه مبانی کامپیوتر و مهارت هاپایه

----116آشنایی با اینترنتاصلی

---48-1کارگاه اینترنتاصلی

---32-1کاربینیبازدید

----348زبان خارجیعمومی

----232مهارت ها و قوانین کسب و کارمهارت مشترک

ریاضی عمومی-232آمار و احتماالتپایه

مبانی کامپیوتر و مهارت ها-232ساختمان داده هااصلی

هم نیاز/ ساختمان داده ها 48-1کارگاه ساختمان داده هااصلی

مبانی کامپیوتر و مهارت ها-232برنامه نویسی تحت وباصلی

هم نیاز/ برنامه نویسی تحت وب 48-1کارگاه برنامه نویسی تحت وباصلی

هم نیاز/ ساختمان داده ها -232پایگاه داده هااصلی

هم نیاز/ پایگاه داده ها 32-1آزمایشگاه پایگاه داده هااصلی

----232مبانی فناوری اطالعاتتخصصی

هم نیاز/ مبانی فناوری اطالعات 48-1کارگاه مبانی فناوری اطالعاتتخصصی

----232اندیشه اسالمیعمومی

----232اصول سرپرستیمهارت مشترک

ساختمان داده ها-232تجزیه و تحلیل سیستم هااصلی

هم نیاز/ تجزیه و تحلیل سیستم ها 48-1کارگاه تجزیه و تحلیل سیستم هااصلی

مبانی کامپیوتر و مهارت ها-232سیستم های عامل مدیریت شبکهاصلی

هم نیاز/ سیستم های عامل مدیریت شبکه 32-1آزمایشگاه سیستم های عامل مدیریت شبکهاصلی

ساختمان داده ها-232شبکه های کامپیوتریاصلی

هم نیاز/ شبکه های کامپیوتری 32-1آزمایشگاه شبکه های کامپیوتریاصلی

----116محیط های چند رسانه ایتخصصی

هم نیاز/ محیط های چند رسانه ای 48-1کارگاه محیط های چند رسانه ایتخصصی

----232خدمات الکترونیکی شهرتخصصی

هم نیاز/ خدمات الکترونیکی شهر 48-1کارگاه خدمات الکترونیکی شهرتخصصی

----232دانش خانواده و جمعیتعمومی

---32-1تربیت بدنی عمومی

----232گزارش نویسیمهارت مشترک

شبکه های کامپیوتری-232تجارت الکترونیکتخصصی

هم نیاز/ تجارت الکترونیک 48-1کارگاه تجارت الکترونیکتخصصی

مبانی فناوری اطالعات-348مبانی شهر الکترونیکتخصصی

----116کسب و کار الکترونیکیتخصصی

----232(شهر الکترونیک)مباحث ویژه تخصصی

خدمات الکترونیکی شهر-232سیستم های اطالعاتی جغرافیاییتخصصی

هم نیاز/ سیستم های اطالعاتی جغرافیایی 48-1کارگاه سیستم های اطالعاتی جغرافیاییتخصصی

---240-12کارورزی 1کار در محیط پایان نیمسال دوم

1کارورزی 240-22کارورزی 2کار در محیط پایان دوره

نکته اول 
نکته دوم 

نکته سوم 

نکته چهارم

در صورتیکه دانشجو درسی که پیش نیازش را یک بار افتاده باشد می تواند آن درس را با پیش نیازش که قبال افتاده است همزمان به صورت هم نیاز اخذ نماید) )

(دروسی که دارای واحد عملی باشند، اخذ این دروس بصورت معرفی به استاد مجاز نمی باشد)

( واحد همراه با کارورزی می باشد14 در نیمسال عادی، دانشجو فقط مجاز به اخذ 2 و 1در صورت انتخاب دروس کارورزی  ) 
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رعایت پیش نیاز و هم نیاز به عهده دانشجو بوده و عدم رعایت آن موجب حذف دروس مربوطه  شده و عواقب آن با شخص دانشجو می باشد) )


