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 ابراهیم صالحی عمران

 ایفنی و حرفه ریزی آموزشی دانشگاهیس شورای برنامه ئر

 فناوری اطالعاتبرنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته 

، برنامه درسی  90/90/8901جلسه تاریخ  ششمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهنامهشورای بر

 را به شرح زیر تصویب کرد: فناوری اطالعاتدوره کاردانی پیوسته رشته 

وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش  8900این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال ( 8ماده 

 د قابل اجرا است.عالی می شون

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به  (0ماده 

تمامی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه ریزی 

یقات و فناوری را دارند، برای اجرا ابالغ می آموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحق

 شود.

سال قابل اجرا است و پس از آن به  9به مدت  8900-8099این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (9ماده 

 دارد.نیاز بازنگری 
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 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه  دبیر

 غالمرضا کیانی

 یاریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه  نایب رئیس
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 مقدمه -1-1
، نآبا معرفي وب و توسعه وب است. توسعه  کاربرد و در زمینه ،محورهاي فناوري اطالعات ترینعمدهدر عصر حاضر یکي از 

ایجاد ث باعدر این زمینه بروز مشکالت جزئي  حتي که شدهتلفیقچنان در زندگي مردم  استفاده از آندر زمان بسیار کوتاهي 

هاي علمي، در تمامي حوزه ناپذیرجدایيیک جزء  فناوري اطالعاتاز این رو  .شودمياختالل در زندگي روزمره انسان و جامعه 

 پیاده سازي تکنولوژي هاي مختلف فناوري اطالعاتشده است.  نسانابعاد مختلف زندگي ا صنعتي، تجاري، خدماتي و حتي

گاهي به عنوان یک رشته دانش تواندمي طوري کهاي را براي افراد ایجاد کرده است، از لحاظ علمي و مهارتي جایگاه بسیار گسترده

 .شودمطرح 

 

 تعریف -1-2
ه دورکه دانشجو پس از طي این  کامپیوتر است از علم شاخه اياي، م فني و حرفهدر مقطع کارداني در نظا فناوري اطالعات

انه هاي سام سازيپیادهبر پایه طراحي و  رشتهاین  تمرکز نماید.را دریافت مي فناوري اطالعاتدر حوزه  کاردانتحصیلي درجه 

 .باشدميمبتني بر وب به صورت ایستا و پویا 
 

 هدف -1-3
، این است که دانشجویان در جهت یادگیري دروس علمي و دوره کارداني پیوستهدر فناوري اطالعات ه هدف از ایجاد رشت

 .نمایندفعالیت  کارداندر جایگاه یک  بتوانندشوند و  آماده طراحي وبمهارتي 
 

 اهمیت و ضرورت -1-4
 ، موجب گسترش روزافزونهانآنشر و انتقال سریع  در نقش اساسي فناوري اطالعاتحجم اطالعات و  روزمره افزایش

با توجه به نقش اساسي و مهم  در زمینه هاي مختلف کاري و مشاغل گوناگون گردیده است. کاربردهاي فناوري اطالعات

 یکي از اطالعات به کارگیري فناوريمبحث ها، نسازما با افزایش کاربرد آن در تمامدر اقتصاد کشور و فناوري اطالعات 

 فناوري اطالعاتزمینه ، در نتیجه تربیت نیروي متخصص در شودميمحسوب بهینه و مطلوب  ائه خدماتدر ارمحورهاي مهم 

 آید.به نظر مي ناپذیراجتنابمري ا
 

  التحصیالننقش و توانایي فارغ -1-5

 انجام امور گرافیکي -

 ياشبکهانجام برخي امور  -

 ياچندرسانهي افزارهانرمتولید  -

 اطالعاتي يهابانککار با  -

 سازي صفحات ایستا تحت وبیادهپ -

 صفحات پویا تحت وب سازيپیاده -

 مبتني بر وب هايزبانبا برخي  نویسيبرنامه -

 پشتیباني و مدیریت صفحات وب -

 تولید محتوا و بروز رساني صفحات وب -
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 مشاغل قابل احراز -1-6
 فناوري اطالعات کاردان -

 وب نویسيبرنامه کاردان -

 پشتیبان فناوري اطالعات مدیر و -

 سایر مشاغل

 هاي آمادهافزارنرمطراحي سایت با  سرپرستي شبکه هاي کامپیوتري اداري
هاي یپکلتدوین و ویرایش 

 يآموزش

 اینترنتي هايسایتسرپرستي  پویا با کد نویسي هايسایتطراح  ایستا با کد نویسي هايسایتطراح 

 طراحي و چاپ پوستر و کارت ویزیت
وسعه و پشتیباني از سامانه هاي مبتني بر ت

 وب

هاي افزارنرمبرخي برنامه نویس 

 کاربردي

تحت  هايبازيطراح و برنامه نویس 

 وب
  طراح پایگاه هاي اطالعاتي

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7
یک مسال تحصیلي و نی 2 است و هر سال تحصیلي مرکب از سال 2اي کارداني فني و حرفه دورهحداکثر مدت مجاز تحصیل 

و یک  آموزشهفته  6و دو هفته امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل  آموزشهفته  16دوره تابستاني و هر نیمسال شامل 

 16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملي بر اساس مقیاس واحد درسي  هفته امتحانات پایان دوره است.

هر واحد  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل س عملي و آزمایشگاهيساعت در نیمسال، هر واحد در

ساعت  121معادل  یا کارورزي کارآموزيدر نیمسال و هر واحد  ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل درس کارگاهي

 باشد.در نیمسال مي

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
 و کاردانش مرتبط ايحرفهفني و  هايانهنرست آموختگاندانش -الف

 قبولي در آزمون ورودي -ب

 شرایط عمومي ارا بودند -ج

 

 )برحسب ساعت(سهم درصد دروس نظري و عملي  -1-9

 تعداد ساعت تعداد واحد نوع درس
 درصد

 )برحسب ساعت( 
 مالحظات درصد مجاز

  45تا  25 41 736 46 نظري

  75تا  55 59 1156 24 عملي

  111 111 1792 71 جمع
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 برحسب تعداد واحد() نوع درس -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسي  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 13 13 13 عمومي

 4 4 2 عمومي مهارت

 6 11 5 پایه

 41 47 42 تخصصي

 6 8 6 اختیاري

 71 72 68 جمع
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 فناوري اطالعات رشته پیوستهکارداني  دورهجدول دروس عمومي  -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

   48 1 48 3 زبان خارجي 2

3 
ي مباني نظر» يدرسیک درس از گروه 

 «اسالم
2 32 1 32   

   32 1 32 2 «اسالمياخالق » يدرسیک درس از گروه  4

   32 32 1 1 بدنيیتترب 5

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

 

 

 

 فناوري اطالعاترشته پیوسته کارداني  دوره وميعم مهارتجدول دروس  -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعت تعداد
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   48 32 16 2 بازاریابي مجازي 1

   48 32 16 2 ي محصولسازيتجار 2

   32 1 32 2 زیستمحیط بهداشت و صیانت 3

   - - - 4 جمع

 دروس فوق الزامي است. واحد از 4گذراندن  *

 

 ي اطالعاتفناوررشته  پیوستهکارداني  دورهپایه  جدول دروس -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 ریاضي عمومي 1

   32 32 1 1 هاي اداريافزارنرم آزمایشگاه 2

   32 1 32 2 شغلي کار راه 3

   112 32 81 6 جمع
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 ي اطالعاتفناوررشته  پیوستهکارداني  دورهجدول دروس تخصصي  -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   64 48 16 2 برنامه سازي پیشرفته 1

   32 1 32 2 عاملسیستم 2

   64 48 16 2 طراحي وب 3

   32 32 1 1 ابزارهاي طراحي وب 4

  طراحي وب 64 48 16 2 1وب  نویسيبرنامه 5

  سیستم عامل 32 32 1 1 عاملسیستم آزمایشگاه 6

   32 1 32 2 مباني شبکه هاي کامپیوتري 7

 48 48 1 1 کارگاه شبکه هاي کامپیوتري 8
مباني شبکه هاي 

 کامپیوتري
 

   32 32 1 1 هاي گرافیکيافزارنرم آزمایشگاه 9

  زبان خارجي 32 1 32 2 زبان فني 11

   32 1 32 2 پایگاه داده ها 11

   32 1 32 2 هاجزیه و تحلیل سیستمت 12

  1وب  نویسيبرنامه 64 48 16 2 2وب  نویسيبرنامه 13

 48 1 48 3 ساختمان داده ها 14
برنامه سازي 

 تهپیشرف
 

  پایگاه داده ها 64 64 1 2 پایگاه داده ها آزمایشگاه 15

 64 48 16 2 در وب ايچندرسانه 16

 آزمایشگاه

هاي افزارنرم

 گرافیکي

 

 64 48 16 2 مدیریت محتوا هايسیستم 17
ابزارهاي طراحي 

 وب
 

 32 1 32 2 کار و کسب مبتني بر وب 18
 هايسیستم

 مدیریت محتوا
 

   32 1 32 2 مباني ساختمان گسسته 19

   64 48 16 2 کارآفریني 21

   - - - 2 پروژه 21

 241 241 1 2 کارآموزي 22
 41بعد از گذراندن 

 واحد
 

   1168 784 384 41 جمع

 



12 
 

 فناوري اطالعاترشته پیوسته کارداني  دورهجدول دروس اختیاري  -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

  1وب  نویسيبرنامه 64 48 16 2 مباحث ویژه در وب 1

  2بعد از ترم  64 48 16 2 هوش مصنوعي 2

 64 48 16 2 سازيبازي 3
هاي افزارنرم آزمایشگاه

 گرافیکي

 

 32 1 32 2 امنیت شبکه  4
هاي مباني شبکه

 کامپیوتري

 

 64 48 16 2 اینترنت اشیاء  5

برنامه سازي پیشرفته و 

هاي مباني شبکه

 کامپیوتري

 

  برنامه سازي پیشرفته 64 48 16 2 موبایل نویسيبرنامه  6

   - - - 6 جمع

 واحد از دروس فوق الزامي است. 6* گذراندن 
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 فناوري اطالعاتپیوسته رشته کارداني  دوره جدول ترم بندي پیشنهادي دروس -2-6
 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازشپی

 جمع عملي نظري

  32 1 32 2 عاملسیستم 1

  32 1 32 2 مباني شبکه هاي کامپیوتري 2

  32 1 32 2 شغلي رراهکا 3

  32 32 1 1 هاي اداريافزارنرم آزمایشگاه 4

  64 48 16 2 طراحي وب 5

  32 32 1 1 ابزارهاي طراحي وب 6

  48 1 48 3 زبان خارجي 7

  48 1 48 3 فارسيو ادبیات زبان  8

  - - - 16 جمع

 

 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي ينظر

 طراحي وب 64 48 16 2 1وب  نویسيبرنامه 1

 عاملسیستم 32 32 1 1 عاملسیستم آزمایشگاه 2

 يامپیوترکمباني شبکه هاي  48 48 1 1 کارگاه شبکه هاي کامپیوتري 3

  32 32 1 1 هاي گرافیکيافزارنرم آزمایشگاه 4

 زبان خارجي 32 1 32 2 زبان فني 5

  32 1 32 2 اپایگاه داده ه 6

  64 48 16 2 برنامه سازي پیشرفته 7

  - - - 2 مهارت عموميدرس  8

  48 1 48 3 ریاضي عمومي 9

11 
 يیک درس از گروه درس

 «مباني نظري اسالم»
2 32 1 32  

  32 32 1 1 بدنيتربیت 11

  - - - 19 جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 1وب  نویسيبرنامه 64 48 16 2 2وب  نویسيبرنامه 1

 برنامه سازي پیشرفته 48 1 48 3 ساختمان داده ها 2

 هاپایگاه داده 64 64 1 2 پایگاه داده ها آزمایشگاه 3

 64 48 16 2 در وب ايچندرسانه 4
هاي افزارنرم آزمایشگاه

 گرافیکي

 ابزارهاي طراحي وب 64 48 16 2 یت محتوامدیر هايسیستم 5

  - - - 2 درس اختیاري 6

  - - - 2 مهارت عموميدرس  7

  32 1 32 2 هاتجزیه و تحلیل سیستم 8

  32 1 32 2 «اسالمياخالق » يیک درس از گروه درس 9

  - - - 19 جمع

 

 نیمسال چهارم -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 زنیاپیش

 جمع عملي نظري

 مدیریت محتوا هايسیستم 32 1 32 2 کاروکسب مبتني بر وب 1

  - - - 2 درس اختیاري 2

  - - - 2 درس اختیاري 3

  64 48 16 2 کارآفریني 4

  32 1 32 2 دانش خانواده 5

  32 1 32 2 مباني ساختمان گسسته 6

  - - - 2 پروژه 7

 واحد 41از گذراندن  بعد 241 241 - 2 کارآموزي 8

  - - - 16 جمع
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 سرفصل دروس: فصل سوم -3
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 درس ریاضي عمومي -3-1
 پایهنوع درس: 

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 آشنایي با مطالب پایه ریاضيهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا فردی

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

، قدر مطلق، جزء ايضابطه، چند يهمان تابع: تعریف تابع، دامنه و برد، انواع تابع )ثابت،

، اعمال روي توابع )جمع، تفاضل، ضرب، تقسیم، (صحیح، تابع زوج و فرد، نمایي، لگاریتمي

 ، نمودار توابع ساده، تابع معکوس(ترکیب

16 - 

2 
ام، ، رفع ابهنهایتبيحد و پیوستگي، مفهوم حد تابع، حد چپ و راست، قضایاي حد، حد در 

 تعریف پیوستگي، قضایاي پیوستگي
8 - 

3 
، جبري، مثلثاتي، کسريمشتق ) هايفرمولمشتق: تعریف مشتق، تعبیر هندسي مشتق، 

 ايزنجیره، نمایي، لگاریتمي(، مشتق ضربحاصل
12 - 

4 

: تعریف دیفرانسیل تابع، معادالت خط مماس و قائم بر منحني، صعودي و کاربرد مشتق

نزولي بودن توابع، ماکسیمم و مي نیمم نسبي و مطلق، نقطه عطف، جدول تغییرات تابع، رسم 

 3و  2توابع درجه 

12 - 

 - 48 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 پذیريمسئولیتعات و و گرداوري اطال آوريجمعمحاسبه ریاضي، 

 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

(1ریاضي عمومي )  1395 آهنگ قلم  محمد علي کرایه چیان 

(1ریاضي عمومي )  1396 نظري  وحید صمد پور خلیفه 

(1ریاضي عمومي )  1393 فرامرزي  حسین فرامرزي 

 

  

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 ستانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(ا –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 سیاه یا سفید تخته -پروژکتور ویدیو –کالسي فضاي متر 25 حداقل
 

 هاي مدرسویژگي

 تدریس مرتبط سال سابقه 3و یا رشته هاي مهندسي با حداقل  آمارریاضي و  ارشد کارشناسي مدرک حداقل بودن دارا
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین -مباحثه -سخنراني
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 کتبي آزمون
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 عاملسیستمدرس  -3-2

 تخصصينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

 عاملیستمسآشنایي با مفاهیم هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 4 عاملسیستم، انواع عاملسیستموظایف  1

 - 4 تعریف برنامه، پردازش، کار، وظیفه، حاالت پردازش 2

3 
، FCFS) بنديزمان هايالگوریتم)انحصاري و غیر انحصاري(،  بنديزمانانواع 

Round Robin ،SJF ،SRT ،HRN ،Priority،MLQ ،MLFQ) 
11 - 

 - 2 (Fisrt Fit ،Next Fit ،Best Fit ،Worst Fitتخصیص حافظه ) هايالگوریتم 4
 - 2 تخصیص فضا در دیسک پیوسته و ناپیوسته مزایا و معایب هايروش 5
 - 4 جایگزیني صفحه هايالگوریتمتعریف صفحه و  6

7 
، جلوگیري از بروز بستبناجتناب از  هايروش، بستبنایط بروز ، شربستبن

 بستبن
6 - 

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 آن در رایج هايالگوریتم و عاملسیستم مفاهیم با آشنایي

 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 ارسال انتش ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Modern Operating 

Systems 

Andrew S. Tanenbaum, 

Herbert Bos 
 Prentice Hall 2114 

Operating System 

Concepts Essentials Abraham Silberschatz  Wiley 2111 

operating Systems: 

Internals and Design 

Principles 

William Stallings  Pearson 2114 

ي مفاهیم و اصول طراح

عامل هايسیستم  
Abraham Silberschatz 1395 علوم و رایانه جعفر نژاد قمي 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 سیاه یا سفید تخته -پروژکتور ویدیو –کالسي فضاي متر 25 حداقل
 

 هاي مدرسویژگي

 2 لحداق داراي ترجیحاً اطالعات، فناوري مهندسي یا( افزارنرم) کامپیوتر مهندسي ارشد کارشناسي مدرک داقلح بودن دارا

 موجود هاي عاملسیستم به مسلط و مرتبط کار سابقه سال
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین -مباحثه -سخنراني

 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 پروژه تعریف و کتبي آزمون
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 هاي کامپیوتريمباني شبکه  درس -3-3
 يتخصص نوع درس:

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

 هاي کامپیوتريآشنایي با مفاهیم، معماري و کاربردهاي شبکههدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 ساعت()

 عملي نظري

1 

 هاي کامپیوتريشبکه بنديتقسیمآشنایي با تعاریف اولیه، کاربردها، 

اي، مفهوم پروتکل، هاي کامپیوتري، ساختار معماري الیهآشنایي با معماري شبکه

 سرویس، رابطه سرویس و پروتکل

 هاآنو مقایسه  TCP/IP، مدل مرجع OSIآشنایي با مدل مرجع 

ي هاي محلهاي تلفن همراه، شبکههاي نمونه، مانند: اینترنت، شبکههآشنایي با شبک

 بیسیم و ...

 استانداردسازي الملليبینآشنایي با استانداردسازي شبکه، مراجع مسئول 

6 - 

2 

 آشنایي با مفاهیم الیه فیزیکي و وظایف آن

مسي،  هايکابلد: ، ماننهاآنو کاربردهاي  هاویژگيهاي انتقال، آشنایي با انواع رسانه

 فیبر نوري، امواج رادیویي

 هاآنهاي زوج تابیده و رده بندي هايکابلمسي کواکسیال،  هايکابلآشنایي با 

 آشنایي با مفاهیم سیگنال و انواع سیگنال، مانند: آنالوگ و دیجیتال

 آشنایي با مفاهیم پهناي باند، نرخ بیت

 .Full Duplexو  Simplex Half Duplexآشنایي با مدهاي ارتباطي، مانند: 

 آشنایي با مفاهیم مدوالسیون و مالتي پلکسینگ

4 - 

3 

 ها و وظایف آنآشنایي با مفاهیم الیه پیوند داده

آشنایي با مفهوم لینک و توپولوژي، آشنایي با مفهوم فریم و فریم بندي، آشنایي با نحوه 

 هاماشین دهيآدرس

 خطا، آشنایي با مفهوم کنترل جریانآشنایي با مفاهیم تشخیص و تصحیح 

رسي به کنترل دست هايپروتکلآشنایي با کنترل دسترسي به کانال و مفهوم تصادم و 

 هاي محليدر شبکه CSMA/CD ،Token Passingکانال، مانند: 

6 - 

4 

، Token Bus ،Token Ringهاي محلي مانند: هاي شبکهآشنایي با تکنولوژي

Ethernet ... و 

 هاآن هايویژگيو  Ethernetي با تحوالت تکنولوژي آشنای

مبتني بر  Ethernet، آشنایي با Ethernetدر تکنولوژي  MACهاي آشنایي با آدرس

Switch و نحوه کار آن 

6 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 و مزایاي آن هاویژگي، VLANمحلي مجازي یا  آشنایي با شبکه

5 

 آشنایي با مفاهیم الیه شبکه و وظایف آن

 هوم بسته و ساختار آنآشنایي با مف

بعنوان یک پروتکل  IPدر الیه شبکه و پروتکل  Switching هايروشآشنایي با انواع 

 اي بدون اتصالسوئچینگ بسته

 آشنایي با روتر و مسیریابي در الیه شبکه

 و انواع آن IPهاي در الیه شبکه و بررسي آدرس دهيآدرسآشنایي با نحوه 

6 - 

6 
 یه انتقال و وظایف آنآشنایي با مفاهیم ال

 UDPو  TCP هايپروتکلهاي تحویل انتها به انتها، آشنایي با آشنایي با انواع سرویس
2 - 

7 
 آشنایي با الیه کاربرد و وظایف آن

 ...و  Web ،Mailهاي متداول الیه کاربرد مانند: آشنایي با سرویس
2 - 

 - 32 جمع

 

 رعمومي و تخصصي مورد انتظا هايمهارت -ب

 هاي کامپیوتري آشنا خواهید شد.فراگیر پس از گذراندن درس با معماري و نحوه کار شبکه
 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 تننباوم هاي کامپیوتريشبکه
احسان ملکیان و 

 علیرضا زارع پور
 1394 انتشارات نص

پیوتري و انتقال هاي کامشبکه

 هاداده
 ویلیام استالینگ

محمدمهدي 

 سالخورده
 1393 انتشارات باغاني

 ادهم صادقي بهروز فروزان هااصول ارتباط داده
انشارات تیزهوشان سرزمین 

 کهن
1384 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور نفره، تخته وایت برد، 31کالس تئوري 
 

 هاي مدرسویژگي

شبکه هاي کامپیوتري با  مهندسي یا افزارنرمداشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطالعات یا مهندسي 

 تبطحداقل سه سال سابقه کار مر کارشناسي ارشد غیر مرتبط با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط یا
 

 روش تدریس و ارائه درس

 مطالعه موردي -پژوهش گروهي -تمرین -مباحثه -سخنراني

 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبيپرسش
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 برنامه سازي پیشرفته درس-3-4
 تخصصينوع درس: 

 -: نیازیشپ

 -: هم نیاز

 #C نویسيبرنامهیادگیري زبان هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 نویسيبرنامه یادآوري مفاهیم

تعریف متغیر و  -معرفي زبان سي شارپ و چارچوب دات نت، ایجاد برنامه و اجرا 

 -تبدیل انواع داده به یکدیگر  هايروش - انواع داده هاي سي شارپ –ت تعریف ثاب

 انواع عملگرهاي سي شارپ

1 3 

2 
 دستورات کنترلي

 ساختارهاي تکرار - ساختارهاي شرطي
2 6 

3 

 Windows Form Applicationمعرفي و کار با 

مفهوم  - هاآناستاندارد، خواص و رویدادهاي  هايکنترلمعرفي  -فرم  معرفي ویندوز

شنایيآ -معرفي و کاربرد کامپوننت هاي گرافیکي -رابط کاربر گرافیکي  با  و کار 

:ي نظیرهایکنترل  
Form, Button, Textbox, Checkbox, Label, ComboBox, 

Radiobutton, Groupbox, Picturebox, Timer, Listbox, richTextBox, 

MenuStrip, … 

3 9 

4 

 ها ارائه

 – هاآنجستجو و مرتب سازي  ،هاي یک بعدي )بردارها( ارائه -ها ارائهربرد معرفي و کا

 ...و هاي چند بعدي ارائه - هاآنعملیات روي ها( و  هاي دو بعدي )ماتریس ارائه

2 6 

5 

 توابع

 توابع همنام - توابع غیر بازگشتي - توابع بازگشتي - ايرشتهتوابع  - توابع پیش ساخته

انواع داده مقداري و معرفي و کاربرد  - ي و ارسال پارامتر به توابعایجاد، فراخوان -

 ارجاعي

3 9 

6 

 شي گرایي

تعریف و ایجاد  -ي ویژگ ،فیلد، متد، شي، ریف کالساتع -مفاهیم شي و شي گرایي 

 - سازنده کالس

و  (struct) تعریف ساختار -آماده در سي شارپ هايکالسمعرفي و کاربرد انواع 

 -ا کالستفاوت آن ب

 (Public - Private - Protected) انواع سطوح دسترسي 

2 6 

 6 2 پایگاه داده 7

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 و انجام عملیات روي داده ها net.اتصال به پایگاه داده دروني 

8 
 پروژه setup جادیا و مدیریت خطاها

 (Setup Project)براي برنامه  setupایجاد نحوه  - مدیریت خطاها و استثناها
1 3 

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

کاربردي در محیط دات نت و با زبان سي شارپ  افزارنرمفراگیر پس از گذراندن درس باید قادر به طراحي و ایجاد یک 

 باشد.

 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Professional C# 7 and .NET 

Core 2.1, 7th Edition 
Christian Nage  Wrox 2118 

Pro C# 7 With .NET and .NET 

Core Eighth Edition 

Andrew Troelsen 

Philip Japikse 
 Apress 2117 

برنامه  Visual C# 2112چگونه با 

 بنویسیم
 پل دیتل، هاروي دیتل

بهرام پاشایي، 

 محمدعلي باالفر
 1393 آیالر

 

 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 C#.net افزارنرمو  متصل به شبکه هايسیستم کارگاه رایانه با
 

 هاي مدرسویژگي

 سي شارپ نویسيبرنامهمسلط به زبان  کامپیوتر هايگرایشکارشناسي ارشد کلیه 
 

 و ارائه درس روش تدریس

 سخنراني، تمرین و تکرار به صورت پروژه محور در کارگاه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار تولید نمونه کار )انواع پروژه عملي( پرسش -حل مسئله، آزمون کتبي، عملکردي 

 ...اي و ...( پوشه مجموعه کار و پذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت
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 کار راه شغليدرس  -3-5
 پایهنوع درس: 

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

 رشته. با مرتبط مشاغل انواع با آشنایيهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 انواع هوش تعریف هوش، 1

 - 1 تعریف شایستگي، انواع شایستگي )سخت و نرم( یا )تخصصي، اصلي، پایه، عمومي( 2

 - 1 (غیرمستقیمتعریف شغل، انواع شغل )مستقیم،  3

 - 14 مستقیم مرتبط با رشته هايشغلبررسي  4

 - 6 مرتبط با رشته غیرمستقیم هايشغلبررسي  5

 - 2 رزومه نویسي و محتواي آن 6

 - 2 معرفي فضاهاي شغل یابي 7

 - 1 انواع استخدام ها 8

 - 2 آداب مصاحبه 9

 - 1 نوشتن نامه هاي اداري 11

 - 32 جمع
 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 .یابي شغل آداب و رشته با مرتبط غیرمستقیم و مستقیم مشاغل انواع با آشنایي

 

 بع فارسي و خارجي(منبع درسي )حداقل سه من -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 دنرابرت هول ،کا تيربه مدیریت مسیر شغلي
سید کاظم بني 

 هاشم

نسل 

 نواندیش
1386 

 ايحرفهمسیر شغلي، راه حل هاي 

 براي چالش هاي روزانه

جیمز  -دانشگاه هاروارد

 والدروپ، تیموتي باتلر

 -افشین صمصامي

 مجید کرمي
 1394 ریانا قلم

 کتاب مسیر شغلي خود را شکل دهید
جیمز والدروپ، تیموتي 

 باتلر
 1391 عارف کامل حسن هوشنگي

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت

https://www.gisoom.com/search/book/author-448696/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-448696/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-448696/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-226732/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-226732/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%86/
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 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 سیاه یا سفید تخته -پروژکتور ویدیو –کالسي فضاي متر 25 حداقل
 

 هاي مدرسویژگي

 لحداق داراي ترجیحاً اطالعات، فناوري مهندسي یا( افزارنرم) کامپیوتر مهندسي ارشد کارشناسي مدرک حداقل بودن دارا

 کار سابقه سال 2
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و مباحثه سخنراني،
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 آزمون کتبي + تعریف پروژه 
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 هاي اداريافزارنرم آزمایشگاهدرس  -3-6
 ایهپنوع درس: 

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

 و کسب مهارت در کاربرد امکانات آن Excelنرم افزار با  کار هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 EXCEL معرفي نرم افزار

تغییر ، ن هاحذف و اضافه کردن سطرها و ستو، EXCEL يکارآشنایي با محیط 

 ارتفاع سطرها عرض ستون ها و

انتقال مکان نما به کمک ، ثابت کردن ستون و ردیف،  مخفي کردن ستون و ردیف

 کلیدهاي میانبر

تغییر رنگ خطوط ، سطرها و خطوط سلول ها شماره مخفي کردن عنوان ستون ها،

 فارسي کردن اعداد، تغییر جهت کاربرگ، سلول ها

- 2 

2 

پاک کردن محتویات ، ویرایش محتویات سلول، وارد کردن داده در سلول، انواع داده ها

 redo و undo نیفرام، سلول

استفاده از ابزارکوچک ، مدیریت کاربرگ ها، جایگزیني داده ها، جستجوي داده ها

 نمایي و بزرگ نمایي

 براي کپي کردن Auto Fill استفاده از، کپي و انتقال محتویات، مرتب کردن اطالعات

 محتویات

ترازبندي و چرخش ، کپي کردن فرمت سلول، کشیدن خط روي محتویات سلول

 محتویات سلول

 کادر بندي، ادغام سلول ها

- 4 

3 

 مطلق کردن آدرس سلول، آدرس نسبي و مطلق ،استفاده از آدرس سلول ها در فرمول

 Sum, Count, Average, Min,Max توابعمعرفي 

 If, And, Or, Sumif, CountIf معرفي توابع

 Match, Lookup, Hlookup, Vlookupمعرفي توابع 

 Find, Len, Lower, Mid, Replace, Trimمعرفي توابع رشته اي مانند 

- 16 

4 
 # N/A خطاي، # VALUE خطاي، # DIV/O خطاي ،#NAME خطاي

 ،#### خطاي، #NULL خطاي، # !REF خطاي
- 2 

5 
 ،برچسب نمودار، عنوان نمودار، انتقال نمودار، رتغییر سبک و نوع نمودا، رسم نمودار

 تغییر رنگ اجزاي نمودار
- 4 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 1 تعداد ساعت
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 تغییر نام سري، راهنماي نمودار، عنوان محورهاي نمودار، تغییرات فونت نمودار

Legend ،چرخش مقادیر محورها 

 Button, Combo Box,List، کار با Developer options تبفعال کردن  6

Box Check Box, Label 
- 4 

 32 - جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 باشد. Excel افزارنرم هايرمففراگیر پس از گذراندن درس باید قادر به طراحي و مدیریت 

 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 2119آموزش گام به گام اکسل 
ده ذاکري، مهدي سپی

 کوهستاني
 1397 دیباگران 

ویژه بازار  2119آموزش اکسل 

 کار
 

 1397 دیباگران  کامران پور فتحي

 Microsoft آموزش تصویري

Office excel 2119 

 

 1397 نارک  نيمحمدي زنجا

 

 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 ردنیاز درسمساحت و تجهیزات و وسایل مو

متصل به شبکه و یا ماشین مجازي هايسیستم رایانه با کارگاه  
 

 هاي مدرسویژگي

 افزارنرمتحصیالت کارشناسي کلیه رشته هاي مهندسي مسلط به 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تمرین و تکرار، کارگاه عملي، پروژهيسخنران 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

ي اپذیري، رعایت اخالق حرفههاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار )مسئولیتپرسش (کار عملي)کار  پروژه و تولید نمونه 

 و ...( پوشه مجموعه کار و ...
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 طراحي وبدرس  -3-7
 تخصصينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

 JS و CSS یادگیري هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -فال

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
CSS  و چگونه بر  کندميچیست و چگونه کارhtml گذاردمي تأثیر 

 HTML به CSSنحوه اضافه کردن 
1 1 

2 

 CSSسینتکس 

، Selector ،Declaration ،Properties ،Property value شناخت)

comment، css statements ،shorthand ،Rulesets) 

1 3 

3 

 انواع سلکتور

(ID selector ،Class selector ،Attribute selector ،Pseudo-class 

selector ،Pseudo-Element selector ،Type Selector، Combinators ،

Multiple Selectors) 

1 3 

 CSS 1 1مقادیر و واحدها در  4

5 
، CSS (importance ،scpecificityآبشار  و CSS قواعد هاياولویتارث بري و 

Source order)کنترل ارث بري ، 
- 2 

6 
Box Model  و استایل دهي به آن(backgrounds ،Borders ،Styling 

Tables ،Box effects) 
1 2 

 CSS - 2خطایابي و رفع خطا  7

8 
ه لیست، ي متن، استایل دهي باستایل فونت، الیه بند) تایپوگرافي و استایل دهي به متن

 (استایل دهي به لینک، وب فونت ها
- 3 

9 

 CSSالیه بندي در 

(Normal Flow ،Flexbox ،Grids ،Positioning ،Floats ،Multiple-

column layout) 

2 4 

 CSS - 2در  Animationsو  Transitionsمعرفي  11

11 
 پیشو  CSSرفي فریم ورکهاي و مع Resopnsiveمعرفي طراحي  –مفاهیم پیشرفته 

 CSS پردازنده هاي
2 - 

12 JS  نحوه اضافه کردن کندميچیست و چگونه کار .JS  بهhtml 1 1 

 4 1 نوع داده، تبدیل داده( متغیرها، ثابت، کامنت، عملگرها،) JSسینتکس  13

 3 - شرطي، حلقه ها هايعبارت 14

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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15 Scope ،Hoisting ،strict mode 1 1 

 1 3 (Closuresني، اتعریف، پارامتر، فراخو) توابع 16

 3 - منظم هايعبارتو  JSتوابع آماده  17

 Dom 1 4رویدادها و دسترسي به  18

19 Objects ( ،متدها، هاویژگيتعریف ،Accessors و )Json 1 4 

 Es5 - 2به  Es6 ،Es7 ،Es8 اجراينحوه  21

 - JS (angular ،react ،jquery ،vue.js) 1اي همعرفي فریم ورک –مفاهیم پیشرفته  21

 48 16 جمع
 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 کاربر سمت نویسيبرنامه و CSS از استفاده با وب صفحات بندي قالب به قادر
 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
CSS: The Definitive 

Guide FOURTH 

EDITION 

Eric A. Meyer 

and Estelle 

Weyl 
 O’Reilly Media, 

Inc 
2118 

MDN web Docs Css  
https://developer.m

ozilla.org/en-

US/docs/Web/CSS 
MDN 2119 

Pro CSS3 Layout 

Techniques 

Sam Hampton-

Smith 
 Apress 2116 

Flexbox in CSS 

Understanding CSS 

Flexible Box Layout 

Estelle Weyl  O’Reilly Media, 

Inc 
2117 

Positioning in CSS 

Layout Enhancements 

for the Web 

Eric A. Meyer  O’Reilly Media, 

Inc 
2116 

CSS Text Eric A. Meyer  O’Reilly Media, 

Inc 
2113 

CSS Fonts Eric A. Meyer  O’Reilly Media, 

Inc 
2113 

Selectors, Specificity, 

and the Cascade 
Eric A. Meyer  O’Reilly Media, 

Inc 
2112 

Values, Units, and 

Colors 
Eric A. Meyer  O’Reilly Media, 

Inc 
2112 

Transitions and 

Animations in CSS 

Adding Motion with 

CSS 

Estelle Weyl  O’Reilly Media, 

Inc 
2116 

JavaScript: The Good 

Parts 

Douglas 

Crockford 
 O’Reilly Media, 

Inc 
2118 
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 انداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(است –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ي هاافزارنرمنصب دریم ویور و سایر  –ویدیو پروژکتور  –دستگاه کامپیوتر  15حداقل  -متر فضاي کارگاهي 25حداقل 

 تخته سفید یا سیاه –مورد نیاز 
 

 هاي مدرسویژگي

 کامپیوتر هايگرایشارشد کلیه کارشناسي 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژهسخنراني، مباحثه و تمرین و تکرار در کارگاه، 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 پروژه عملي، ارزشیابي
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 ابزارهاي طراحي وب درس -3-8
 تخصصينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

 طراحي وب متداول و پرکاربرد هايیادگیري ابزار هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 Text Editorو  ها IDEمعرفي 

(vs ،Vs code ،Atom ،Bracket ،SublimeText ،WebStrom ،phpStrom) 
- 4 

2 

 آن، ایجاد و کانفیگ تم بنديو  افزارنرم، تنظیم واسط کاربري text Editorنصب یک 

 نویسيهبرنامپروژه، اضافه کردن کامپوننت هاي اضافي به پروژه، نصب بسته هاي زبان 

در ادیتور، نحوه  taskبرنامه در ادیتور، نحوه ایجاد  traceبه ادیتور، نحوه خطایابي و 

 در ادیتور gitافزار ادیتور، استفاده از نرم کامپایل زبان در

- 3 

3 

 Multi-cursor ،Multipleنظیر  نویسيبرنامهادیتور در محیط  هايویژگيکار با 

selections ،Shrink/expand selection ،Column (box) selection سرچ ،

 ،Folding، تنظیمات دندانه دادن و IntelliSenseدر درون فایل، فعال سازي 

- 1 

4 

 Go to Definition ،Go to Type Definition ،Go toناوبري کد )

Implementation ،Go to Symbol ،Peek ،Bracket matching ،

Reference information) 

- 2 

5 

 خطایابي

، Breakpoints)نصب کامپوننت خطایابي مرتبط با زبان، پیکربندي اجرا، ایجاد 

Logpoints ،Data inspection ،Multi-target debugging) 

- 3 

 2 - کنترل ورژن 6

 1 - ادیتور Terminalکار با  7

 Task - 1ایجاد و مدیریت  8

 snippets - 2ایجاد و ویرایش  9

 Emmet - 3کار با  11

 npm - 1و نحوه استفاده از  nodejsنصب  11

12 CSS Validation Service،Markup Validation Service - 1 

13 

، Firefox Developer ،Web Console ،Debugger) رفاکسیفاابزارهاي 

Network Monitor ،Performance ،Responsive Design Mode ،

Accessibility Inspector ،Style Editor ،Storage Inspector) 

- 4 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 1 تعداد ساعت
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، DOM Property Viewer ،Eyedropperابزارهاي اضافي فایرفاکس )

Scratchpad، Rulers، Shader Editor ،Taking screenshots ،Web 

Audio Editor ،Measure a portion of the page) 

 فایربگ

 2 - ابزارهاي گوگل کروم 14

15 

، JSFiddle ،Color Tool - Material Design ،css minifier) ابزارهاي آنالین

css unminifier ،js minifier/unminifier ،Base64 encoder/decoder ،

Binary ↔ ASCII converter) 

- 2 

 32 - جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 ساخت وب سایت با استفاده از ابزار طراحي وب منتخب

 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Firefox Developer Tools https://developer.mozill

a.org/son/docs/Tools 
 MDN 2119 

vscode https://code.visualstudioمستندات 

.com/docs 
 microsoft 2119 

Visual Studio Code 

Distilled Evolved Code 

Editing for Windows, 

macOS, and Linux 

Alessandro Del Sole  Apress 2119 

 Atom https://atom.io/docs  Atom 2119 مستندات

Emmet Documentation https://docs.emmet.io  Emmet 2119 

Git Version Control 

Cookbook, 2nd Edition 

Aske Olsson, Emanuele 

Zattin, Kenneth 

Geisshirt, Rasmus Voss 

 Packt 

Publishing 
2118 

Professional Visual Studio 

2117 Bruce Johnson  Wrox 2117 

Coding Faster: Getting More 

Productive with Microsoft 

Visual Studio 

Sara Ford, Zain 

Naboulsi 
 Microsoft 

Press 
2111 
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 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ه تخت –افزارهاي مورد نیاز نصب نرم –ویدیو پروژکتور  –دستگاه کامپیوتر  15حداقل  -متر فضاي کارگاهي 25حداقل 

 سفید یا سیاه
 

 هاي مدرسویژگي

کامپیوتر هايگرایشکلیه کارشناسي یا کارشناسي ارشد   
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پروژهانجام سخنراني، مباحثه و تمرین و تکرار در کارگاه، 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 ارزشیابي عملي، پروژه
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 1وب  نویسيبرنامهدرس  -3-9
 صيتخصنوع درس: 

 طراحي وب: نیازپیش

 -: هم نیاز

 phpسمت سرور  نویسيبرنامهیادگیري زبان هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 phpمعرفي اسکریپت نویسي سمت سرور با  -1

 متغیر ها و عملگر ها -2
2 3 

 8 2 وندهکنترلي و تکرار ش دستورهاي 2

 4 2 ماژوالر نویسيبرنامهبر  ايمقدمهو  توابع 3

 3 - و مدیریت حاالت استثنائي زدایياشکال 4

 4 2 ها و رشته ها ارائه 5

 6 1 پردازش فرم 6

 2 1 فایل 7

 5 2 هانشستو  هاکوکي 8

 8 2 ارتباط با پایگاه داده ها 9

 5 2 هافرمامن سازي و اعتبارسنجي  11

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 باشد. phpفراگیر پس از گذراندن درس باید قادر به ایجاد حداقل یک وب سایت ساده خرید آنالین و یا خبري با زبان 

 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     w3schools.comسایت 

 مبتني بر وب نویسيبرنامه
بهمن روائي، محسن طاهریان، 

 بهنام روائي
 1389 ناقوس 

Introduction 

PHP/MySQL 

Prof.Sham Tickoo Purdue 

Univ 
 Packt Publishing 2118 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 php تحت سرور سمت اجراگر سرویس و شبکه به شده مجهز کامپیوترهاي و رایانه مایشگاهآز

 

 هاي مدرسویژگي

 کامپیوتر هايگرایش کلیه ارشد کارشناس
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پروژهانجام سخنراني، مباحثه و تمرین و تکرار در کارگاه، 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 پروژه تمرین، کتبي، آزمون
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 عاملسیستم آزمایشگاه درس-3-11
 تخصصينوع درس: 

 عاملسیستم: نیازپیش

 -: هم نیاز

 هاي کاري تحت ویندوزعامل سرورها و ایستگاه هايسیستماندازي آشنایي با نصب و راههدف کلي درس: 

 شي و رئوس مطالبسرفصل آموز -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 اربردو ک عاملسیستم، افزارسختکامپیوتري از لحاظ  هايسیستمآشنایي با انواع رده بندي 

ا و سرورها، هو کاربرد، شامل: سوپر کامپیوتر افزارسختکامپیوتري از لحاظ  هايسیستمرده بندي 

 هاي سیار(، ماشینZero Client، ... و Thin Clientاي کاري )هانواع ایستگاه

کامپیوتري، از لحاظ نوع سیستم، توسعه  هايسیستمعامل مربوط به  هايسیستمرده بندي 

 عامل، متن باز یا غیر متن باز بودن و ... هايسیستمدهندگان 

 هاي کاري، مانند:ستگاههاي سرور و ایعامل در رده بندي هايسیستمآشنایي با متداول ترین 

MS Windows هاي هاي آن، مانند: نسخهو مقایسه انواع نسخهServer  وClient 

Linux هاي آن، مانند: و مقایسه انواع توزیعUbuntu ،Redhat،CentOS ... و 

Mac OS  آن هايویژگيو 

 IOSو  Androidهاي همراه، مانند: عامل تلفن هايسیستمآشنایي با 

- 2 

2 

 مایکروسافت 11ویندوز  عاملسیستمشنایي با آ

 سهیمقا، 11 ندوزیو هايویرایش انواع، 11 ندوزیو در شده يرسان روز به ای دیجد يهاقابلیت

 11 ندوزیو به ارتقا، 11 ندوزیو نصب يبرا الزم افزارسخت، 11 ندوزیو هايویرایش

- 2 

3 

 11 ندوزیو اندازيراه و نصب

 يایمزا، UEFI حالت در ندوزیو نصب، 11 ندوزیو نصب جهت يممور فلش يساز آماده

UEFI به نسبت BIOS ،هايپارتیشن تفاوت GPT و MBR ،يرو 11 ندوزیو نصب 

VMware Workstation ،11 ندوزیو يرو الزم ماتیتنظ 

- 2 

4 

 2116سرور  ندوزیو اندازيراه و نصب

ارتقاء به ، 2116سرور  ندوزیو ياهشیرایانواع و، 2116سرور  ندوزیدر و دیجد هايویژگي

 VMware يرو 2116سرور  ندوزینصب و، 2116سرور  ندوزینصب و، 2116سرور  ندوزیو

Workstation ،2116سرور  ندوزیو يالزم رو ماتیتنظ 

- 2 

5 

 11ها در ویندوز آشنایي با کاربرها و گروه

 User ساخت و يسبرر، Control Panel طریق از ها Group و ها User ساخت و يبررس

 User ساخت، Cmd طریق از Group و User ساخت، Manage بخش قیطر از Group و

 MMCي تیریمد کنسول طریق از Group و

- 2 

 2 - در ویندوز هاآنآشنایي با پرینترها و پیکربندي  6

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 1 تعداد ساعت
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 ویندوز، عاملمسیست، نصب و پیکربندي پرینتر روي نتریپر به مربوط يوهایسنار، پرینتر انواع

 ماتینظتنصب و پیکربندي پرینتر تحت شبکه، نصب و به اشتراک گذاري پرینتر در شبکه، 

 نتریرپ به مربوط ماتیتنظدر ویندوز،  نتریپر هايسرویس، نتریپر يها درخواست به مربوط

7 

 سطوح دسترسي در ویندوز

 ي،دسترس حسطو بر يکپ و انتقال تأثیر، Special Permissions، ها Permission انواع

Auditing ،Effective Access 

- 2 

8 

 اطالعات يگذار اشتراک به

، اطالعات يگذار اشتراک به مورد در يکاربرد نکات، اطالعات يگذار اشتراک به هايروش

Offline File & Synchronization Center ،قسمت از اطالعات يگذار اشتراک به 

Manage ،قیطر از اطالعات يگذار اشتراک به MMC ،قیطر از اطالعات يگذار اشتراک به 

Cmd ،ساخت Batch File 

- 3 

9 
 2116آشنایي با سرویس اکتیو دایرکتوري در ویندوز سرور 

به  ستمیس کیالحاق ، Active Directory سینصب سرو، Active Directoryساختار 
Domain 

- 2 

11 

 2116در ویندوز سرور  DNSسرویس  اندازيراهنصب و 

مربوط  اتیخصوص يبررس، Forward Lookup Zoneطریقه ساخت ، DNS سیسرونصب 

 Secondary Zone يبررس، Zoneبه 

- 3 

11 

 2116در ویندوز سرور  DHCPسرویس  اندازيراهنصب و 

 يبررس، Scopeساخت ، DHCP سیسرو يکربندینصب و پ، DHCPعملکرد  زهحو

 Scope مختلف هايقسمت

- 3 

12 

 Domain Group Policyو  Local Group Policyآشنایي با 

Account Policy ،Password Policy ،Account Lockout Policy ،Hardware 

Policy ،Driver Installation ،Local Polices ،Audit Policy ،User Rights 

Assignment ،Security Options ،Desktop ، در  استیس کیساختGroup policy 

management ،در  ماتیتنظ يرس، برساخته شده استیس شیرایوGroup policy 

management ،هااستیس اتیخصوص يبررس 

- 3 

13 

 آشنایي با سیستم رجیستري ویندوز

 هاي رجیستريآشنایي با ساختار و قابلیت

 هاي رجیستريانجام چند نمونه از قابلیت

- 2 

14 

 پشتیبان گیر و ابزارهاي عاملسیستمآشنایي با ابزارهاي تکثیر 

 و آماده سازي ویندوز براي تکثیر sysprepآشنایي با فرمان 

، Acronis True Imageمانند:  هاآنهاي پشتیبان گیر و نحوه کار با افزارنرمآشنایي با 

Acronis Backup Advaneced ،Deep Freeze ... و 

- 2 

 32 - جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 هاي کاري تحت ویندوزعامل سرور و ایستگاه هايسیستما نصب و پیکربندي ب آشنایي
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 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

MCSA Microsoft Windows 11 Study 

Guide 
William Panek  Sybex 2116 

Networking With Windows Server 

2116 Andrew Warren  Microsoft 2116 

Identity With Windows Server 2116 Andrew Warren  Microsoft 2116 

 Microsoft Windowsنصب و پیکربندي 

11 
 1395 کتاب سبز  خانيقاسماحسان 

 Windows Serverنصب و پیکربندي 

 )جلد اول( 2116
 1396 کتاب سبز  خانيقاسماحسان 

 

 وزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آم –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور شبکه محلي، تخته وایت برد، Activeو  Passiveنفره، مجهز به تجهیزات  31سایت با ظرفیت 
 

 هاي مدرسویژگي

شبکه هاي کامپیوتري با  مهندسي یا افزارمنرداشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطالعات یا مهندسي 

 حداقل سه سال سابقه کار مرتبط کارشناسي ارشد غیر مرتبط با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط یا
 

 روش تدریس و ارائه درس

انجام سناریوهاي مختلف-کار عملي-سخنراني  

 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 تمرین عملي، آزمون عملي 
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 هاي کامپیوتريکارگاه شبکه  درس -3-11
 تخصصينوع درس: 

 هاي کامپیوتريمباني شبکه: نیازپیش

 -: هم نیاز

 یک شبکه محلي اندازيراهآشنایي با تجهیزات شبکه محلي و نصب و  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

مان یادگیري ز

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 اتتجهیزهاي محلي، آشنایي با سازندگان معروف آشنایي با مفاهیم و کاربردهاي شبکه

آشنایي  .هاآنو مقایسه  Dlink ،TP-Link ،Cisco ،MikroTikهاي محلي، مانند: شبکه

 .هاآنهاي با رده بندي محصوالت و مقایسه قیمت

- 2 

2 

و انواع  Rack، مانند: هاآن سازيپیادههاي محلي و نحوه ، شبکهPassive آشنایي با عناصر

ها و کانکتورها، آشنایي با ، انواع سوکتCatسري  هايکابلآن، داکت و انواع آن، انواع 

سري  هايلکابابزارهاي موردنیاز کابل کشي و تستر کابل شبکه، آشنایي با رنگ بندي در 

Cat .و نحوه سوکت زدن 

- 6 

3 

 Ethernet، مانند: هاآنهاي محلي و نحوه پیکربندي ، شبکهActiveآشنایي با عناصر 

Switch هاآنو انواع  ها ،Router ،Access Point ،Server. 

 Unmanaged Switch ،Managementها، مانند: آشنایي با رده بندي سوئیچ

Switch  وMulti Layer Switch 

- 2 

4 

در ویندوز و به اشتراک گذاري  Workgroupکه محلي بصورت عملي یک شب اندازيراه

منابع مختلف، مانند: فایل، پرینتر و ... . تعیین دسترسي و مجوزهاي کاربران به منابع به 

 .getmac ،ipconfig ،pingاشتراک گذاشته شده. کار با فرامین 

- 6 

5 

 GNS3و  Cisco Packet Tracerهاي شبیه ساز محیط شبکه، مانند: افزارنرمآشنایي با 

 .هاآنو نحوه نصب و کار با 

و نحوه اتصال و کار  Cisco IOSهاي قابل مدیریت مانند: سوئیچ عاملسیستمآشنایي با 

 IOS عاملسیستمبا آن. آشنایي با فرامین اولیه 

- 4 

6 

هاي مبتني بر سوئیچ Ethernet، معایب Broadcast Domainآشنایي مفهوم 

Unmanaged . آشنایي با مفهومVLAN  و استانداردIEEE812.1Q مفهوم ،Trunk .

 VLANها در و مکانیزم هدایت فریم VLANهاي با قابلیت پشتیباني از آشنایي با سوئیچ

 مختلف. يها

- 4 

7 
و آشنایي با فرامین مربوط به آن و انجام  Ciscoهاي در سوئیچ VLANنحوه تعریف 

 سناریوهاي عملي مختلف
- 4 

8 
. انجام VTPبا پروتکل  VLANو نحوه تعریف  VTP ،CDP هايپروتکلآشنایي با 

 سناریوهاي عملي مختلف
- 4 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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9 

اي هآشنایي با ساختار روتر و کاربرد آن در شبکه و تفاوت آن با یک سوئیچ. آشنایي با نام

و مقایسه  MicroTikو  Ciscoروتر مانند:  تجهیزات سازندههاي تجاري معروف شرکت

 .هاآن

- 2 

11 

. MikroTik RouterOSو  Cisco IOSروتر مانند:  عاملسیستمآشنایي و نحوه کار با 

و  Default Routeو  Static Routeروتر، تعریف  يها Interfaceنحوه پیکربندي 

 انجام سناریو عملي.

- 6 

11 
 LANه و نحوه ارتباط شبک NATروي روتر، آشنایي با سرویس  DHCP اندازيراهنحوه 

 .trace routeو  nslookupاز طریق روتر با اینترنت. استفاده از فرامین تست مانند: 
- 4 

 48 - جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
آشنا و مي تواند در پروژه ها یک شبکه محلي  Activeو  Passiveفراگیر پس از گذراندن درس با عناصر و تجهیزات 

 فته و پیکربندي نماید.آنها را بکار گر

 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

CompTIA Network+ N11-117 

Cert Guide 
Anthony Sequeira  Pearson IT 

Certification 
2118 

CCNA Routing and Switching 
Wendell Odom and 

Scott Hogg 
 Cisco Press 2116 

https://wiki.mikrotik.com MikroTik Wiki  MikroTik 

Wiki 
2117 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 روژکتورویدئو پ شبکه محلي، تخته وایت برد، Activeو  Passiveنفره، مجهز به تجهیزات  31سایت با ظرفیت 
 

 هاي مدرسویژگي

شبکه هاي کامپیوتري با  مهندسي یا افزارنرمداشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطالعات یا مهندسي 

 حداقل سه سال سابقه کار مرتبط کارشناسي ارشد غیر مرتبط با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط یا
 

 روش تدریس و ارائه درس

انجام سناریوهاي مختلف-ليکار عم-سخنراني  

 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 تمرین عملي، آزمون عملي
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 هاي گرافیکيافزارنرم آزمایشگاهدرس  -3-12
 تخصصينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

 ا و صفحات وبهافزارنرمطراحي و اجراي پوسته هاي گرافیکي  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
، Photoshop ،Illustratorهاي افزارنرمهاي گرافیکي و معرفي افزارنرمآشنایي با انواع 

Lightroom  وCorel 
- 2 

 Photoshop - 2 افزارنرمآشنایي با محیط  2

 2 - هاي انتخابکار با ابزار 3

 Transform - 2استفاده از دستورات  4

 2 - آشنایي با مفهوم مد و مدل رنگي و ابزارهاي نقاشي 5

 2 - آشنایي با الیه ها و دستورات آن 6

 Pen - 2طراحي و اجراي رابط گرافیکي کاربر )پوسته گرافیکي( صفحات وب توسط ابزار  7

 Layer Style - 2و  Typeتفاده از ابزارهاي طراحي و اجراي لوگوي سایت با اس 8

 2 - طراحي و اجراي اجزاي مختلف سایت مانند بنر سایت با استفاده از ماسک ها 9

 Action - 2و دستورات  Automatآشنایي با مفهوم  11

توسط دستورات  SlideShowروتوش رنگ و جلوه گذاري تصاویر مورد نیاز یک  11

Action 
- 2 

 Slice - 2مختلف صفحات وب توسط ابزار  هايقسمتذخیره سازي برش و  12

 2 - ذخیره پوسته گرافیکي سایت و اجزاي وابسته به آن با فرمت و خروجي مناسب وب 13

 2 - و ابزارهاي مورد نیاز Illustratorآشنایي با اصول طراحي صفحات وب وکتور در  14

15 
با فرمت  هاآنو گرفتن خروجي از  Illustratorدر  Sliceابزار برش اجزاي سایت با 

 مناسب وب
- 4 

 32 - جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 وب صفحات و هاافزارنرم گرافیکي هاي پوسته اجراي و طراحي

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 1 تعداد ساعت
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 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 روزنه  مسعود شباهنگ عماقفتوشاپ در ا

 Illustratorکاربر 
عفت  –محمدرضا محمدي 

 قاسمي
 

 ايحرفهکتب فني و  تألیفدفتر 

 و پرورش آموزشوزارت 
1393 

طراح امور گرافیکي با 

 رایانه

عفت  –محمدرضا محمدي 

 –مریم پورغالمي  -قاسمي

 معصومه رضایي

 
 ايحرفهکتب فني و  تألیفدفتر 

 و پرورش آموزشوزارت 
1391 

 

 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ه تخت –افزارهاي مورد نیاز نصب نرم –ویدیو پروژکتور  –دستگاه کامپیوتر  15حداقل  -متر فضاي کارگاهي 25حداقل 

 سفید یا سیاه
 

 هاي مدرسویژگي

 آموزشي تکنولوژي – گرافیک -کامپیوتر ارشد کارشناسي ای کارشناسي

 

 روش تدریس و ارائه درس

 پروژهانجام سخنراني، مباحثه و تمرین و تکرار در کارگاه، 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 ارزشیابي عملي، پروژه
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 درس زبان فني -3-13
 تخصصي درس: نوع

 خارجيزبان : نیازپیش

 -: هم نیاز

 آشنایي با واژگان و متون فني کامپیوتريهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 6 مروري بر گرامر پایه زبان انگلیسي و معرفي واژگان عمومي انگلیسي پرتکرار 1

2 

 نایي با ساختار یک متن کامپیوتري انگلیسي و دسته بندي انواع متون فني مانند:آش

 هاانواع کاتالوگ

 ها )راهنماهاي دستوري و گرافیکي(افزارنرمانواع راهنماها در 

(، User Guideهاي راهنما تجهیزات مانند: دفترچه راهنماي کاربري )انواع دفترچه

هاي راهنماي تنظیمات (، دفترچهInstallation Manualدفترچه راهنماي نصب )

(Setting Guideدفترچه ،)( هاي راهنماي فنيTechnical Manual دفترچه ،)

 و ...( Troubleshooting Manual) یابيعیب

2 - 

3 

 ر:هاي زیآشنایي با واژگان فني در قالب متون انگلیسي کامپیوتري در دسته بندي

 واژگان پایه

 افزارسختواژگان حوزه 

 نویسيبرنامههاي و زبان افزارنرمواژگان حوزه 

 عامل هايسیستمواژگان حوزه 

 هاواژگان حوزه پایگاه داده

 هاي کامپیوتريواژگان حوزه شبکه

 واژگان حوزه اینترنت و وب

 واژگان حوزه امنیت اطالعات

 واژگان حوزه فناوري اطالعات

 واژگان حوزه تجارت الکترونیک

16 - 

4 
 هاي روز، مانند: رایانش ابري، اینترنتشنایي و بررسي یک مقاله مرجع انگلیسي از فناوريآ

 ها و ...اشیاء، کالن داده
8 - 

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 هاي مختلفبا واژگان فني کامپیوتري در حوزه آشنایي
 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 ي(منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارج -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1385 کاوشگران جوان رایانه  مسعود شمشادي زبان تخصصي کامپیوتر

     منابع اینترنتي روز

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور یت برد،نفره، تخته وا 31کالس تئوري 
 

 هاي مدرسویژگي

شبکه هاي کامپیوتري با  مهندسي یا افزارنرمداشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطالعات یا مهندسي 

 حداقل سه سال سابقه کار مرتبط کارشناسي ارشد غیر مرتبط با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط یا
 

 روش تدریس و ارائه درس

 مطالعه موردي -گروهي پژوهش -تمرین -مباحثه -سخنراني
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 هاي شفاهي، آزمون کتبيپرسش
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 پایگاه داده هادرس  -3-14

 تخصصينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

ده آشنایي با دا ،سیستم پایگاه داده و انواع پایگاه هاي داده چند سطحياصلي و معماري آشنایي با مفاهیم هدف کلي درس: 

پایگاه داده و آشنایي  سازينرمالو سطوح  ERو نحوه ترسیم نمودار  ايرابطهمدل  خصوصاًداده  هايمدلمعرفي  ،هاي حجیم

 استاندارد. SQLزبان با 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 حتواریز م ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 هافایلبر  ايمقدمه

ذخیره و بازیابي اطالعات، داده هاي  هاينسلعناصر و اجزاي فایل، مشکالت فایل، 

 حجیم

4 - 

2 

 تعریف پایگاه داده ها

، انواع کاربر، افزارنرم، معرفي انواع افزارسخت هايویژگيعناصر اصلي پایگاه داده، 

و  RDBMSو  DBMS هاآنانواع پایگاه هاي داده و کاربردهاي  ،داده هايویژگي
ORDBMS 

4 - 

3 

 معماري پایگاه داده ها

 ...و ANSI/SPARCسرور، معماري  -معماري کالینت

ي زبان فرع –زبان میزبان  -ارتباطات بین دیدها –داخلي، دید ادراکي، دید خارجي  دید

 -داده

 دیکشنري داده ها یر پایگاه داده،مدیر پایگاه داده، وظایف مد

4 - 

4 

 سیستم مدیریت پایگاه داده

وظایف سیستم مدیریت پایگاه داده، ارتباط سیستم مدیریت پایگاه داده و سطوح 

 معماري پایگاه داده

2 - 

5 
 روند اجراي درخواست کاربر در سیستم

 نحوه ارتباط، نحوه اجراي درخواست
2 - 

6 

 داده سازيمدل هايروشانواع 

شي -ايرابطه، ER ايرابطه، ايشبکهداده سلسله مراتبي،  هايمدلتوصیف و تشریح 

 هاآنگرا با مزایا و معایب 

4 - 

7 

 ايرابطهمدل داده 

 رابطه، ویژگي، تاپل، بسط، کاردینالیتي

 مفاهیم موجودیت، موجودیت ضعیف، فرا موجودیت،

 ند، رابطه چند به چندمفاهیم رابطه، رابطه یک به یک، رابطه یک به چ

4 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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مفاهیم ویژگي )صفت(، صفت کلید اصلي، صفت کلید خارجي، صفت استنتاجي، صفت 

 چندگانه،

 ايرابطهقواعد جامعیت در مدل داده  -تعریف جامعیت 

8 

 هارابطهعملیات روي  سازيپیاده

 تاستاندارد و شرح دستورات اصلي تعریف داده، دستکاري داده و مدیری SQL زبان

 روي پایگاه داده اينمونهداده، ایجاد پرس و جوهاي 

4 - 

9 
 سازينرمال

 ، فرم اول نرمال، فرم دوم نرمال، فرم سوم نرمالسازينرمالهدف از 
4 - 

 - 32 جمع
 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

را تعریف نماید، تعریف و کاربرد  هاآنانواع  و ايرابطهفراگیر پس از گذراندن درس باید قادر باشد ساختار پایگاه داده 

 SQLدستورات طراحي ساختار پایگاه داده را بشناسد، بتواند از  هايمدلو  هاروشداده هاي حجیم را توضیح دهد، 

 آشنا شود. سازينرمالاستاندارد استفاده نماید و با مفهوم 
 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف نبععنوان م

 پایگاه داده ها مفاهیم بنیادي
سید محمدتقي 

 روحاني رانکوهي
 1396 جلوه 

 هپایگاه داد هايسیستممفاهیم 

-آبراهام سیلبرشاتس

-هنري اف کورت

 اس سودارشان

 1392 علوم رایانه عین اهلل جعفرنژاد قمي

 1392 تدانشگاه علم و صنع  مصطفي حق جو بانک اطالعاتي
 

 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئو برد، وایت تخته تئوري، کالس
 

 هاي مدرسویژگي

 اطالعاتي هايبانکسال سابقه کاري در حوزه  3+  افزارنرمکارشناسي و کارشناسي ارشد 
 

 ارائه درس روش تدریس و

 اياي، تمرین، پروژهسخنران، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبيپرسش
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 تجزیه و تحلیل سیستم هادرس  -3-15
 تخصصينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

 يافزارنرم هايسیستم طراحي و تحلیل مفاهیم با آشنایي هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 سیستم و نگرش سیستمي، اصلي و فرعي، هايسیستممفاهیم تحلیل سیستم ها، 

 باز و بسته هايسیستم
2 - 

2 

 حلیلگرت، وظایف هاستمیسو تحلیل  ، فواید تجزیههاستمیسوظایف واحد تجزیه تحلیل 

ضیه، شناخت مشکل و تبیین آن، ایجاد فر)سیستم، تشریح مراحل تجزیه و تحلیل سیستم 

تجزیه و  اطالعات، بنديطبقهاطالعات،  يگردآور هايروشجمع آوري اطالعات، 

 حآزمایش طر اجرا، تهیه و تنظیم گزارش، نتیجه گیري و ارائه راه حل، تحلیل اطالعات،

 استقرار طرح جدید، ارزیابي عملکرد( جدید،

6 - 

3 

سازمان بر مبناي تعداد، سازمان بر مبناي )اصول و مفاهیم سازماني، مباني سازماندهي 

ر ب سازمان وظیفه، سازمان بر مبناي نوع عملیات، سازمان بر مبناي مشتري ارباب رجوع،

ي محصول نوع تولید، سازمان بر مبناي قلمرو عملیاتي محل جغرافیایي، سازمان بر مبنا

 مبناي پروژه، سازمان ماتریسي(

4 - 

4 
 ، بررسي تقسیم کار، بررسي جریان کار و انواع نمودار،هاستمیسفنون تجزیه و تحلیل 

 کار گیرياندازه بایگاني، هايسیستماسناد و  کنترل ،هافرم کنترل
2 - 

 - 6 (Pert, CPM,PDM) ياشبکه ریزيبرنامه 5

 - 2 و فواید آن هاروشکارسنجي،  6

 - 2 ...(و  use cases) هانیازمندي سازيمدل 7

 - UML 2و تحلیل شي گرا با استفاده از  سازيمدل 8

 - 2 توسعه چابک 9

 - 2 افزارنرمطراحي سیستم و معماري  11

 - 2 مدیریت پروژه 11

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 هانیازمندي تحلیل و سازيمدل هايروش با آشنایي و افزارنرم طراحي و تحلیل هايروش با شنایيآ
 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

)ویراست  افزارنرممهندسي 

 هشتم(

 -راجر اس. پرسمن 

 بروس آر. ماکسیم

قمي  اهلل جعفرنژادعین

ابراهیم عامل  -

 محرابي

 1397 علوم رایانه

Software Engineering: 

a Practitioner’s 

Approach (8th edition) 

Roger Pressman 

and Bruce 

Maxim 

 (McGraw-Hill) 2115 

Systems Analysis and 

Design Methods 7th 

Edition 

Jeffrey Whitten, 

Lonnie Bentley 
 McGraw-

Hill/Irwin 
2115 

Software Engineering 

(11th Edition) 11th 

Edition 

Ian Sommerville  Pearson 2115 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 سیاه یا سفید تخته -پروژکتور ویدیو –کالسي فضاي متر 25 حداقل
 

 درسهاي مویژگي

 2 لحداق داراي ترجیحاً اطالعات، فناوري مهندسي یا( افزارنرم) کامپیوتر مهندسي ارشد کارشناسي مدرک حداقل بودن دارا

 يافزارنرم هاي پروژه مدیریت و ها سیستم طراحي و تحلیل مباحث به مسلط و مرتبط کار سابقه سال
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین -مباحثه -سخنراني
 

 سنجش و ارزشیابي درس روش

 پروژه تعریف+  کتبي آزمون
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 2وب  نویسيبرنامهدرس  -3-16
 تخصصي نوع درس:

 1وب  نویسيبرنامه :نیازپیش

 -: هم نیاز

 ASP.NET نویسيبرنامهیادگیري زبان هدف کلي درس: 

 س مطالبسرفصل آموزشي و رئو -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 HTML, CSS 1 3مروري بر زبان   1

 Client Side, Server Side 1 3بررسي مفاهیم  2

 3 1 و دستورات آن HTTPپروتکل  -IISمعرفي مبحث  3

4 
ساخت  - در آنو انواع پروژه هاي مطروح  Visual Studioمعرفي محیط کاري 

 ASPXو معرفي فرم  پروژه
1 3 

 6 2 تایید صفحه و ... ،ورود اطالعات ،. نمایش داده هاASP.NET هايکنترلکار با  5

6 
( و ارسال اطالعات بین View State) ،. ارسال به سرورASP.NETداده ها در 

 صفحات
1 3 

 3 1 مدیریت خطاها 7

 9 3 اطالعاتي هايبانککار با  8

9 
و  ASP.NET ماتیتنظ(، Site Map,Tree Viewسایت ) پیمایش وب هايکنترل

 Web Configاستفاده از فایل 
1 3 

 6 2 معرفي، ساخت و استفاده از یک وب کنترل 11

 3 1 معرفي، ساخت و استفاده از وب سرویس 11

 Java Script 1 3استفاده از  12

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
انواع صفحات مورد نیاز در یک وب سایت را طراحي نمایند و این صفحات را کنار  توانندميدر پایان این دوره  دانشجویان

 طراحي کنند. ASP.NET یکدیگر قرار داده و یک وب سایت استاتیک و پویا با استفاده از زبان

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Daital ASP.NET 

Tutorials:ASP.NET and C# 

www.daitel.com 

Deitel   2118 

با سي  asp.netگام به گام  آموزش

 شارپ
 1391 علوم رایانه  جعفر نژاد قمي

Pro ASP.NET 3.5 in C# 2118 Matthew MacDonald  Apress 2117 

 

 ادگیري مطلوب درس(تانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یاس –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ه تخت –افزارهاي مورد نیاز نصب نرم –ویدیو پروژکتور  –دستگاه کامپیوتر  15حداقل  -متر فضاي کارگاهي 25حداقل 

 سفید یا سیاه

 

 هاي مدرسویژگي

 ه طراحي سایت و مسلط به مباحث طراحي وبدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر، دارا بودن سابق
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پروژهانجام سخنراني، مباحثه و تمرین و تکرار در کارگاه، 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 آزمون کتبي، تمرین، پروژه
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 ساختمان داده هادرس  -3-17

 تخصصينوع درس: 

 برنامه سازي پیشرفته: نیازپیش

 -: هم نیاز

 هاآنآشنایي با انواع ساختمان داده و انجام عملیات مختلف روي  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 مقدمه

 هدف و تعریف ساختمان داده و انواع آن
3 - 

2 

 ساختمان داده هاي اولیه

 جستجوي خطي و دودویي( -هاي یک بعدي )نحوه ذخیره سازي در حافظه  ارائه

 جادویي( –اسپارس  -قطري  –انواع ماتریس مثلثي  -ماتریس ها )نحوه ذخیره سازي

6 - 

3 
 مرتب سازي هايروش

 ...ادغامي و  ،سریع ،درجي ،حبابي ،انتخابي هايروش
6 - 

4 

 پشته

 عملیات درج و حذف از پشته -اربرد پشتهک

 (postfix, prefix, infixارزیابي عبارات محاسباتي )

6 - 

5 
 صف

 عملیات درج و حذف از صف -کاربرد صف  –انواع صف خطي و حلقوي 
6  

6 

 لیست پیوندي

عملیات درج و حذف و  –ي پیوندي )خطي و حلقوي و دوطرفه( هالیستانواع  

 ستجستجوي گره هاي لی

6 - 

7 

 درخت

 نخي تدرخ -درخت دودویي –انواع درخت

 (Level Order,In Order,Pre Order,Post Orderپیمایش درختان دودویي )

6 - 

8 
 درخت جستجوي دودویي

 عملیات ایجاد، درج و حذف گره در درخت جستجوي دودویي
3 - 

9 
 هرم

 هرم حداکثر و هرم حداقل سازيپیادهتعریف، ایجاد و 
3 - 

11 
 گراف

 گراف با ماتریس مجاورتي سازيپیاده -انواع گراف -تعریف گراف
3 - 

 - 48 جمع

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

وجه به با ت را تشریح نماید و هاآنعملیات مختلف روي  تواندميو  شودميآشنا  هاآنفراگیر با انواع ساختمان داده و کاربرد 

 ساختمان داده مناسب را انتخاب نماید. ،نویسيبرنامهداده در  ارساخت نوع کاربرد هر

 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 انتشارات فاطمي - دکتر قدسي داده ساختارها و الگوریتم ها

 1386 ندیشهناقوس ا - حسن علیزاده ++cاصول ساختمان داده ها در 

 

 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئو برد، وایت تخته تئوري، کالس

 

 هاي مدرسویژگي

 کامپیوتر هايگرایشکارشناس ارشد کلیه 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کراراي، تمرین و تسخنران، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبيپرسش
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 پایگاه داده ها آزمایشگاهدرس  -3-18

 تخصصينوع درس: 

 پایگاه داده ها: نیازپیش

 -: هم نیاز

و انواع اشیاء و امکانات و استفاده از  Microsoft SQL Serverداده  پایگاه سازيپیادهآشنایي با محیط هدف کلي درس: 

 T-SQLدستورات 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 SQL Server 2114 or up - 4 اندازيراه، نصب و SQL Serverمعرفي انواع نسخه   1

2 

 سرویس دهنده ها شامل: اندازيراهاحراز هویت و  هايروشرها و ابزا ،آشنایي با محیط
Login,User,Object Explorer,Object Explorer Detail, Document 

Windows, Server & DataBases, Exexute Script, Query Executation 

Plan, Backup & Restore Databases, SQL Profiler, Query Analayzer 

- 4 

 T-SQLو یا  SSMSبا استفاده از محیط  ت پایگاه داده و ساخت کاربر پایگاه دادهساخ 3

Script 
- 4 

4 

 شامل: SQL Serverمعرفي انواع پایگاه داده هاي موجود در 

master, msdb, model, tempdb 

 شامل: SQL Serverآشنایي با اشیاء پایگاه داده 
Table, View, Index, Function, Synonym, Schema, Diagram, 

Trigger, Constraint, Stored Procedure, … 

 4 

 Script - 4و  SSMSو ساخت جداول پایگاه داده با  SQL Serverمعرفي انواع داده ها در  5

6 
آشنایي با انواع کلیدها و روابط بین جداول / ایجاد جداول و ایجاد ارتباط بین جداول با 

 Foreign Keyو  Primary Keyاستفاده از 
- 4 

 DQL, DML, DDL, DCL, TCL - 4انواع دستورات شامل:  7

 مختلف آن شامل: هايقسمتو  SELECTآشنایي با ساختار کلي دستور  8

Select, Where, Group By, Having, Order BY 
- 8 

9 
 T-SQL Scriptو  SSMSدرج و حذف و بروزرساني اطالعات از جداول با استفاده از 

 شامل:
Insert, Delete, Update 

- 8 

 شامل: Aggrigate Functionآشنایي با توابع محاسباتي  11

MIN, MAX, COUNT, SUM, AVG 
- 8 

 4 - ها Queryو استفاده از آن در  Viewایجاد  11

12 
مختلف آن، همچنین ارسال پارامتر  هايقسمتو آشنایي با  Stored Procedureایجاد 

 و فراخواني روال ها
- 8 

 64 - جمع

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
باشد و همچنین بتواند  SQL Serverپایگاه داده  اندازيراهفراگیر پس از گذراندن درس باید قادر به نصب، پیکربندي و 

نماید. همچنین با  ویرایش و یا استخراج ،حذف ،اطالعات را در پایگاه داده ها درج SQLبا استفاده از دستورات استاندارد 

 استفاده نماید. هاآنآشنایي داشته باشد و بتواند از  SQL Serverانواع اشیاء پایگاه داده 

 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 ناقوس - پژمان حسیني پایگاه داده ها مقدماتي

 اده با پایگاه د آزمایشگاه

SQL Server 2112 

 عبدي فاطمه نژادورزي، عباس رمضان

 اسکي شاکري بهارک سقاواز،
 1392 فناوري نوین 

 1388 ساکو  مهرداد سالمي پایگاه داده آزمایشگاه

 

 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ه تخت –افزارهاي مورد نیاز نصب نرم –ویدیو پروژکتور  –دستگاه کامپیوتر  15حداقل  -فضاي کارگاهيمتر  25حداقل 

 سفید یا سیاه

 

 هاي مدرسویژگي

 سال سابقه کار در حوزه پایگاه داده ها 3/ حداقل  افزارنرمکارشناسي و یا کارشناسي ارشد 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايکارگاه، آزمایشگاه، پروژه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 هاي عمليشده، تولید نمونه کار )پروژه پایاني( و پرسشسازيهاي شبیهانجام کار در محیط
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 رسانه اي در وب چنددرس  -3-19

 تخصصي نوع درس:

 هاي گرافیکيافزارنرم آزمایشگاه :نیازپیش

 - :نیاز هم

 متحرک و تعاملي صفحات وبهاي  پوسته اجراي و طراحي براي نیاز مورد هايافزارنرم یادگیريهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 رسانه یادآوري و تکمیل مباني تهیه و تولید چند رسانه اي و معرفي ابزارهاي چند 1

 1 1 ايچندرسانهآن در زمینه تولید  کاربردهايو  Camtasia افزارنرمآشنایي با  2

 1 - )به عنوان مثال گذاشتن صداي پس زمینه( موردنظربرش و صداگذاري فیلم  3

4 
و ایجاد خروجي مناسب  گویا سازي فیلم موردنظر با استفاده از برچسب ها و ابزار متن

 صفحات وب
- 1 

 1 1 ايچندرسانهآن در زمینه تولید  کاربردهايو  Adobe Audition افزارنرمآشنایي با  5

6 
کردن  fadeاضافه آن و  هايقسمتانتخاب قسمتي از فایل صداي موردنظر و حذف 

 ابتدا و انتهاي صدا
- 1 

 1 - میکس آن با یک موسیقي پس زمینه ضبط صداي خود و 7

8 

روي فایل صوتي براي بهبود کیفیت صدا نظیر حذف نویز، اعمال افکت هاي مربوطه 

افزایش یا کاهش قدرت صدا، حذف صداي خواننده و انجام سایر افکت هاي ضروري 

 و در نهایت گرفتن خروجي متناسب با صفحات وب

- 3 

9 
، مفاهیم مرتبط و کاربرد آن در تولید چند رسانه اي هاي تحت HTML5آشنایي با 

 وب
2 - 

 - HTML5 2در  Canvasو  SVGي تگ هاي گرافیکي معرف 11

11 
و مشاهده نتیجه کار در  Canvasرسم یک نمودار گرافیکي به دلخواه توسط تگ 

 مرورگرهاي مختلف
- 4 

12 
در ساخت صفحات وب )معرفي  Adobe Animate هايتوانایيمعرفي کاربردها و 

 در وب( ايچندرسانهمفهوم 
2 - 

 2 1 رنامه و اجزاي آنآشنایي با محیط ب 13

14 
سایت موردنظر خود و  هايویژگيمتناسب با  (Documentایجاد و تنظیم پروژه )

 ذخیره آن به صورت الیه باز
- 1 

 - TimeLine 1و پنجره  آشنایي با مفهوم الیه، مدیریت الیه 15

16 
استفاده  ( وVectorطراحي و اجراي لوگوي سایت با استفاده از ابزار ترسیم برداري )

 از رنگ هاي پرکاربرد در صفحات وب
- 3 

 - Library 1، پنجره هاآن ماتیتنظآشنایي با مفهوم سمبل، انواع سمبل ها و  17

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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18 

طراحي و اجراي بنر و شعار هاي تبلیغاتي متحرک سایت با استفاده از وارد کردن 

(Import عناصر گرافیکي، ابزارهاي داخلي برنامه و اصول متحرک ) سازي

(Motion Tween ،Shape Tween  وClassic Tween) 

- 6 

 7 - سایت خود با استفاده از مطالب گفته شده در باال intro بنديزمانطراحي، اجرا و  19

 3 - (Textورود اطالعات از طریق ابزار متن ) هايفرمایجاد  21

21 
( و اسکریپت نویسي Buttonناوبري سایت را با استفاده از عناصر تعاملي مانند دکمه )

 ایجاد کند.
1 6 

22 
از  اطالعاتي هايبانکساخت صفحات پویا براي سایت خود با استفاده از ارتباط با 

 طریق اسکریپت نویسي.
2 6 

23 
( و گرفتن HTMLموردنظر نظیر صفحات وب ) هايفرمتنظیم پروژه سایت مطابق پلت

 خروجي
- 1 

 48 16 جمع

 

 ي و تخصصي مورد انتظارعموم هايمهارت -ب
 طراحي و اجراي پوسته هاي متحرک و تعاملي در صفحات وب

 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 هاي چند رسانه اي افزارنرم
محمدرضا محمدي 

 غالمرضا مینایي –
 

و  کتب فني تألیفدفتر 

 شآموزوزارت  ايحرفه

 و پرورش

1391 

Adobe Audition CC 

Classroom in a Book, 

second edition 

Maxim Jago  Peachpit Press 2118 

Adobe Animate CC 

Classroom in a Book 

(2118 release) 
Rossel Chun   2118 
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 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 ایل موردنیاز درسمساحت و تجهیزات و وس

ه تخت –افزارهاي مورد نیاز نصب نرم –ویدیو پروژکتور  –دستگاه کامپیوتر  15حداقل  -متر فضاي کارگاهي 25حداقل 

 سفید یا سیاه
 

 هاي مدرسویژگي

تکنولوژي آموزشي –گرافیک  -کامپیوتر کارشناسي یا کارشناسي ارشد  

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، انجام پروژهرگاهکاتمرین و تکرار در 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 ارزشیابي عملي، پروژه
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 مدیریت محتوا هايسیستم -3-21
 تخصصينوع درس: 

 ابزارهاي طراحي وب: نیازپیش

 -: هم نیاز

 (CMSمدیریت محتوا ) هايسیستمطراحي سایت از طریق  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 آن انواع و cms هايویژگي و cms چیستي

 Web Content Management 
 Enterprise Content Management 
 Digital Asset Management 
 Document Management System 
 Component Content Management System 
 Records Management 

 کاربرد نوع به توجه با cms انواع 

 وبالگي 

 فروشگاهي 

 شبکه اجتماعي 

 تاالرهاي گفتگو 

 مدیریت یادگیري 

4 - 

2 

 مختلف يها cms معرفي

 ،wordpress: php، Woocommerce، EDD زبان برپایه

Magento،!Joomla، drupal، 

 :Kentico, Sitefinity, mojoPortal,Umbraco,DotNetNuke برپایه زبان

asp.net 
 :ButterCMS،Quokka CMS،Plone،Django برپایه زبان پایتون:

 Magnolia, Alfresco, LogicalDOC, OpenCMSبرپایه زبان جاوا: 

 Refinery CMS،Camaleon CMS،Radiant CMSبرپایه روبي: 

 wordpressو  joomlaو  drupal مقایسه 

3 - 

3 
به صورت لوکال، نصب روي هاست  wordpress د هاست، نصبخرید دامنه، خری

 و پیکربندي directadminیا  cpanel ازطریق
1 3 

4 

و رسانه، ایجاد برگه  هافایل، پیشخوان وردپرس، کار با wordpress نحوه بروزرساني

در وردپرس، مدیریت نظرات و کامنت  هافرمو مفهوم برگه ها، نوشته ها و پست ها، 

 اد فهرست و منو، مدیریت کاربران و سطوح کاربريها، ایج

1 8 

 2 1 انتخاب تم مناسب و نصب و پیکربندي 5

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 2 1 شناسایي و نصب افزونه هاي مورد نیاز و پیکربندي 6

7 
پشتیبان گیري از وردپرس، انتقال وردپرس از یک دامنه به دامنه دیگر یا از لوکال به 

 هاست یا از هاست به لوکال
1 2 

8 
 ،elementor ،composer visual طراحي صفحات با استفاده از افزونه نظیر

wptheme و ... 
- 6 

 2 - هاي وردپرساستفاده از ابزار 9

11 Shotcode 2 - نویسي در وردپرس 

 conditional tags،Posttype ،taxonomy - 2شناخت مفاهیم  11

 8 2 ایجاد یک افزونه اختصاصي 12

 8 2 اختصاصيایجاد یک تم  13

 3 - استفاده از متا کوئري 14

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 ( نظیر ورد پرس، جومال و ...CMSمدیریت محتوا ) هايسیستمامکان طراحي سایت از طریق 

 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Web Content Management Deane Barker  O’Reilly Media, Inc 2111 

https://codex.wo راهنماي وردپرس

r dpress.org 
  2119 

Step by Step Guide on WP 

How to Learn to use 

WordPress for Beginners 

Neil Staib 

 
  2118 

Joomla! start to finish: how 

to plan, execute, and 

maintain your web site 

Jen Kramer  Wiley publishing,inc 1396 

WordPress Complete - Sixth 

Edition: Edition 6 Karol Krol  Packt Publishing Ltd 2117 

کاربردي طراحي و مدیریت  آموزش

سایت و وبالگ با سیستم وب

 wordpressمدیریت محتواي 

 1396 پندار پارس  محمد مرادي

 طراحي سایت با سیستم مدیریت

Wordpress  آموزشهمراه با 

 طراحي قالب

1139 ناقوس  امیر سرتیپ زاده  

 

 

https://www.gisoom.com/book/1826086/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-Wordpress-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8/
https://www.gisoom.com/book/1826086/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-Wordpress-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8/
https://www.gisoom.com/book/1826086/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-Wordpress-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8/
https://www.gisoom.com/book/1826086/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-Wordpress-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8/
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 زشي و یادگیري مطلوب درس(آمو شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ه تخت –هاي مورد نیاز افزارنرمنصب  –ویدیو پروژکتور  –دستگاه کامپیوتر  15حداقل  -متر فضاي کارگاهي 25حداقل 

 اتصال به اینترنت - سفید یا سیاه
 

 هاي مدرسویژگي

( یا مهندسي فناوري اطالعات، دارا بودن سابقه طراحي افزارنرمرا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر )دا

 سایت و مسلط به مباحث طراحي وب
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژهسخنراني، مباحثه و تمرین و تکرار در کارگاه، 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 ریف پروژه عملي+ تع آزمون کتبي
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 مباني ساختمان گسستهدرس  -3-21
 تخصصي نوع درس:

 - :نیازپیش

 -: هم نیاز

 از علم ریاضیات گسسته که در علوم مهندسي کاربرد دارد. هایيتکنیکآشنایي با مفاهیم، ساختارها و هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 اصول اولیه منطق ریاضي

ن قانو-استلزام و استنتاج ریاضي-عملگرهاي عطفي، فصلي، شرطي و... –گزاره ها 

 اصل خوش ترتیبي -استقراي ریاضي -سورهاي عمومي، وجودي و... -دمورگان

6 - 

2 

 هامجموعه

 ي شمارا و ناشماراهامجموعه -ايمجموعهعملگرهاي  -هامجموعهیه نظر

 دکارتي ضربحاصل –نمودار ون 

4 - 

3 

 روابط

 -وابطگراف ر -ترکیب روابط-خواص رابطه شامل بازتابي، تقارني، تعدي، پادتقارني

 کالس هم ارزي -رابطه هم ارزي -ماتریس روابط و خواص آن

6 - 

4 
 توابع

 معکوس توابع -ترکیب توابع-و پوشا توابع یک به یک 
4 - 

5 

 مباني شمارش

 هامجموعهکاربرد -اصل النه کبوتر –ترکیب  – هاجایگشت -اصل ضرب-اصل جمع

 در شمارش

6 - 

6 

 گراف

 -داروزنگراف  بنديهم -ایزومرف -گراف دوبخشي-تعاریف و انواع گراف

 طحي گرافعمقي و س هايپیمایش -درخت پوشا -مجاورتي هايماتریس

6 - 

 - 32 معج

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 فراگیر پس از گذراندن درس باید با مباني علم ساختمان گسسته و کاربردهاي آن در علوم مهندسي آشنا باشد.

 

  

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Discreet and Combinatorial 

Mathematics 
R.P.Grimaldi  Pearson 2113 

Discrete Mathematics and 

Its Applications Seventh 

Edition 
Kenneth Rosen  McGraw-Hill 

Higher Education 
2111 

  دکتر قلي زاده گسسته هايساختمان
دانشگاه صنعتي شریف، 

 مؤسسه انتشارات علمي،
1381 

 

 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي نداردهاياستا –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئو برد، وایت تخته تئوري، کالس
 

 هاي مدرسویژگي

 ریاضي هايگرایشکارشناسي ارشد  – کامپیوتر هايگرایشکارشناس ارشد 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 رین و تکراراي، تمسخنران، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبيپرسش
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 وب درس کار و کسب مبتني بر -3-22
 تخصصي نوع درس:

 مدیریت محتوا هايسیستم :نیازپیش

 -: هم نیاز

 بازاریابي هاي استراتژِي و پورتر ارزش زنجیره با آشنایي ،کارآفریني و کار و کسب لياص مفاهیم با آشنایيهدف کلي درس: 

 ،اجتماعي گروه يبازاریاب بر تأکید با) بازاریابي هايمدل انواع با آشنایي ،بازار مفاهیم با آشنایي ،آبي اقیانوس استراتژي ،پورتر

 ،موبایل طریق از بازاریابي ،بازي درون بازاریابي ،پارتیزاني ازاریابيب ،سبز بازاریابي ،دیجیتال بازاریابي ،محتوا بازاریابي

/  خدمت تحلیل و تجزیه و SWOT,BCGهاي ماتریس با آشنایي / (بازاریابي تکرار ،ویروسي بازاریابي ،عصبي بازاریابي

 تجارت هايمدل و ونیکالکتر تجارت با آشنایي همچنین بازار ،مالي ،سازماني سنجي امکان و تحلیل و تجزیه ،محصول

 مدیریت هایتن در و اینترنتي و دیجیتالي بازاریابي هايروش با آشنایي/ الکترونیک تجارت ابزارهاي با آشنایي/  الکترونیک

 بازاریابي مهندسي باز/  تماس مرکز/  مشتریان رفتاري هايمدل شامل مشتري با ارتباط

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 تواریز مح ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 بازاریابي آشنایي با تعاریف و مفاهیم کار و کسب /

آشنایي با محیط کسب و کار / تعاریف بازاریابي و بازرگاني  ،کارآفریني ،شغل؛ حرفه ،کار

 / آشنایي با آمیخته هاي بازاریابي

4 - 

2 

 يابیبازار ي هاياستراتژ

/  تمایز( ،زتمرک ،ورتر / استراتژِي هاي بازاریابي پورتر )قیمتآشنایي با زنجیره ارزش پ

 استراتژي اقیانوس آبي

4 - 

3 

 يابیبازار قاتیتحقبازارشناسي و  ،بازاریابي

گروه  بيبازاریابر  تأکیدبازاریابي )با  هايمدلبا انواع  یيآشنا ،آشنایي با مفاهیم بازار

 يابیبازار ،يزانیارتپ يابیبازار ،سبز يابیبازار ،تالیجید يابیبازار ،محتوا يابیبازار ،ياجتماع

کرار ت ،ویروسي يابیبازار ،يعصب يابیبازار ،لیموبا قیاز طر يابیبازار ،يدرون باز

 SWOT,BCG هايماتریسي(/آشنایي با ابیبازار

6 - 

4 

 کسب و کارهاي مبتني بر تجارت الکترونیک هايداستان

ست کسب و کار هاي مبتني بر تجارت الکترونیک داستان موفقیت و شک 6بیان حداقل 

 هاآنتوسعه و بازاریابي  هايروشو 

6 - 

5 
 گذاريقیمتهاي  ياستراتژ

 بازار ،مالي ،تجزیه و تحلیل و امکان سنجي سازماني ،تجزیه و تحلیل خدمت / محصول
2 - 

6 

 تالیجید يابیو بازار کیتجارت الکترون

تجارت الکترونیک / آشنایي با ابزارهاي تجارت  هايلمدآشنایي با تجارت الکترونیک و 

 بازاریابي دیجیتالي و اینترنتي هايروشالکترونیک /آشنایي با 

6 - 

 - 4 يارتباط با مشتر تیریمد 7

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 رفتاري مشتریان / مرکز تماس / باز مهندسي بازاریابي هايمدل

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 استفاده اب همچنین ،دهد شرح را بازاریابي و کسب و کار اولیه تعاریف و مفاهیم باشد قادر باید درس گذراندن از پس رفراگی

 یهتجز هايروش شده داده هاي آموزش از استفاده با و شناسایي را بازاریابي هاي استراتژي یک شده داده آموزش مفاهیم از

 .مایدن سازيپیاده آن را هايروش و شناسایي را مشتریان با ارتباط مدیریت نهایتدر  و شناخته را رقبا و بازار تحلیل و

 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 استراتژي بازاریابي
او سي فرل / مایکل دي 

 هارتالین
  دنیاي اقتصاد محمد حسین بیرامي

  آریانا قلم علیرضا پورممتاز دبلیو جان کیم /رنه مابورنیا وس آبياستراتژي اقیان

  فرا علي عیاري جان زاگوال / ریچارد تانگ استراتژیک بازاریابي هايبازي

 

 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور کالس تئوري، تخته وایت برد،

 

 هاي مدرسویژگي

 و مدیریت حوزه در کاري سابقه سال 3+  (اجرایي مدیریت/  کارآفریني/  بازرگاني) مدیریت ايرشته ارشد کارشناسي

 کار و کسب
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايسخنران، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 کتبي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش
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 درس کارآفریني -3-23
 تخصصينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -: هم نیاز

 و یدها مفاهیم با آشنایي ،کارآفریني انواع با آشنایي ،کارآفریني و کار و کسب اصلي مفاهیم با آشنایيهدف کلي درس: 

 صنعت و بازار تحلیل و تجزیه کارآفرینان، شکست و موفقیت هايداستان ،هاآن سازي تجاري و شناسایي هايروش و فرصت

 .کار و کسب بوم از استفاده با طراحي و کار و کسب مختلف هايمدل با آشنایي رقبا، و

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 کارآفرینيآشنایي با تعاریف و مفاهیم 

 آشنایي با محیط کسب و کار ،کارآفریني ،شغل؛ حرفه ،کار ،تعاریف اولیه
2 - 

2 

 آشنایي با انواع کارآفریني

 ،گاهيدانش ،سازماني ،روستایي ،خانوادگي ،انواع کارآفریني از قبیل کارآفریني خانگي

 فرانچایزینگ و ... ،اجتماعي

2 - 

3 

 شناخت و تجاري سازي ایده و فرصت

ه تجاري سازي اید ،شناسایي ایده و فرصت هايروش ،ایي با مفاهیم ایده و فرصتآشن

 و فرصت

2 - 

4 

 موفقیت و شکست کارآفرینان هايداستان

)در این مبحث  ،داستان موفقیت و شکست کارآفرینان جهاني و ایراني 6بیان حداقل 

 انتخاب شوند.( هامثالبا توجه به رشته دانشجویان  ترجیحاً

2 8 

5 
 تجزیه و تحلیل و امکان سنجي طرح کسب و کار

 بازار ،مالي ،تجزیه و تحلیل و امکان سنجي سازماني ،تجزیه و تحلیل خدمت / محصول
2 8 

6 
 تجزیه و تحلیل و امکان سنجي رقبا و صنعت

 (چند بخشي ،جهاني ،درحال رکود ،بالغ ،انواع صنایع )نوظهور ،نیروهاي رقابتي پورتر
2 4 

7 

 کسب و کار / طرح کسب و کار ايهمدل

 ،ريمراوده با مشت ،شبکه مشارکت ،منابع استراتژیک ،استراتژي ،کسب و کار هايمدل

 آشنایي با بوم کسب و کار ،بازار هدف

4 12 

 16 - طراحي و توسعه مدل و طرح کسب و کار / طراحي و ایجاد یک طرح کسب و کار 8

 48 16 جمع

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 تخصصي مورد انتظارعمومي و  هايمهارت -ب
 مفاهیم زا استفاده با همچنین دهد، شرح را کارآفریني اولیه تعاریف و مفاهیم باشد قادر باید درس گذراندن از پس فراگیر

 .نماید تحلیل و طراحي را کار و کسب طرح و نموده ایجاد و شناسایي را کار و کسب مدل یک شده داده آموزش

 

 ع فارسي و خارجي(منبع درسي )حداقل سه منب -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  ناقوس  حسیني پژمان جدید کار و کسب کارآفریني،

کارآفریني مباني  
 محمد سد – داریاني پور احمد محمود

 مقیمي
دانش نگاه   1397 

 1393 پویندگان پارس  علي ملکي –محمود احمد پور داریاني  کارآفریني پیشرفته

 

 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي نداردهاياستا –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئو برد، وایت تخته تئوري، کالس
 

 هاي مدرسویژگي

 کار و کسب و مدیریت حوزه در کاري سابقه سال EMBA /MBA  +3 اجرایي مدیریت/  کارآفریني ارشد کارشناسي
 

 ارائه درس روش تدریس و

 پروژه ،ايمباحثه ،سخنراني
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 پایاني پروژه و کتبي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش
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 مباحث ویژه در وبدرس  -3-24
 اختیارينوع درس: 

 1وب  نویسيبرنامه: نیازپیش

 -: هم نیاز

 MVC و Laravel یادگیري دف کلي درس:ه

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 :زیر موارد از یکي انتخاب

1.  MVC در Asp.net یا PHP زیر موارد با: 

 Controller – View – Model پایه ساختار ایجاد
2.  Laravel 

 ها سرویس – داده پایگاه – قالب ساخت - الراول با کار شروع

16 48 

 48 16 جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 Asp.net یا و php در MVC یا Laravel به تسلط

 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آموزش کاربردي
ASP.Net core 

MVC 

نآدام فریم  1396 پندار پارس نادر نبوي 

 کتاب آموزش

LARAVEL  همراه

 اثر PHP با

 1396 دیباگران  حمیدرضا قنبري

 

  

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ه تخت –افزارهاي مورد نیاز نصب نرم –ژکتور ویدیو پرو –دستگاه کامپیوتر  15حداقل  -متر فضاي کارگاهي 25حداقل 

 سفید یا سیاه
 

 هاي مدرسویژگي

 کامپیوتر هايگرایش کلیه ارشد کارشناس
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پروژه و عملي آزمایشگاه درسي، کالس
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 پروژه تمرین، کتبي، آزمون
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 کارآموزيدرس  -3-25
 تخصصينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 آشنایي با محیط کار و توانمندي در انجام امور محوله هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 

مرتبط با صنعت که در حوزه کامپیوتر فعالیت  هايمحیطو در دانشج شودميتوصیه 

در حوزه هاي شبکه هاي  تواندميمرتبط  هايمحیطرا بگذراند.  کارآموزيدارند دوران 

، تعمیر و وب نویسيبرنامهموبایل،  نویسيبرنامهکاربردي،  نویسيبرنامهکامپیوتري، 

ي، کارگاره هاي افزارسختي و رافزانرم هايسیستم، پشتیبان افزارسختمونتاژ 

، تولید هاي گرافیکيافزارنرماینترنتي، کار با  هايسایتالکترونیکي، پشتیباني از 

 و غیره باشد. سازيبازيهاي  افزارنرمهاي چند رسانه اي، تولید افزارنرم

هاي فراگرفته یا گزارش کاملي  آموزشدانشجو از ماحصل  شودميدر انتهاي کار توصیه 

هاي فراگرفته  آموزشدهد و یا کلیپي آموزشي با محوریت  ارائههمراه مستندات  به

 تولید نماید.

- 241 

 241 1 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
دانشجو با محیط کاري، تعامل با دیگران، نحوه مذاکره و گفتگو، نظم و ترتیب،  رودميانتظار  کارآموزيدر پایان دوره 

 و غیره آشنا شود. مؤسساتتگي در گفتار و ظاهر، هزینه ها و درآمدهاي آراس

 

 ستانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(ا –ج

 هاي مدرسویژگي

 سال 3با سابقه حداقل  کارشناسي و کارشناسي ارشد ترجیح با مدرک کامپیوتر
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 هاي فراگرفته شده آموزشرود و خروج، میزان رضایتمندي کارفرما، مستندات تهیه شده، بر اساس نظم و ترتیب و
 

 
 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 241 1 تعداد ساعت
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 درس پروژه -3-26
 تخصصينوع درس: 

 به بعد 3ترم : نیازپیش

 -هم نیاز: 

 هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

یادگیري  زمان

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 یسينوبرنامههایي در حوزه هاي افزارنرم سازيپیادهدر  تواندمي التحصیليفارغپروژه 

 ، ساختسازيبازيتحت موبایل، طراحي صفحات وب،  نویسيبرنامهتحت ویندوز، 

هاي سیستمي افزارنرمآموزشي و ساخت  هايفیلمابزارهاي هوشمند سازي، تولید 

 رت پذیرد.صو

و یا طراحي و ساخت  افزارنرمپروژه ها مي بایستي منجر به ساخت و تولید در حوزه 

 ي گردد و از انجام پروژه هاي تحقیقي پرهیز شود.افزارسخت

در انتهاي کار، پروژه تولید شده مي بایستي با دارا بودن مستندات کافي در حضور 

نفر( و کلیه اطالعات  2تعداد داوران  تعدادي داور به صورت رسمي دفاع شود )حداقل

 تکنیکي پروژه به صورت مستندات دقیق و کافي در اختیار دانشگاه قرار گیرد.

  

   

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

د یمختلفي است در طول تحصیل کسب کرده، تول هايدانشکه دانشجو بتواند یک پروژه کامل را که ماحصل  رودميانتظار 

 مستندات الزم را تنظیم نماید و بتواند در جلسه دفاعیه، از پروژه دفاع الزم را با تعامل انجام دهد. نیهمچن کند.

 

 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –ج

 هاي مدرسویژگي

 وع رشته کامپیوترسال در زمینه هاي متن 3کارشناسي و کارشناسي ارشد کامپیوتر با سابقه حداقل 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پروژه، ايمباحثه ،سخنراني
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 داوران و تسلط کامل به پروژه سؤاالتدفاع دانشجو از پروژه تولیدي، پاسخ به 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 - 1 تعداد ساعت
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 درس هوش مصنوعي -3-27
 اختیارينوع درس: 

 2بعد از ترم  :یازنپیش

 - :هم نیاز

 یادگیري مباني هوش مصنوعي هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
معرفي عامل و انواع  - مباني و تاریخچه هوش مصنوعي - هوش مصنوعي چیست

 عامل
3 - 

2 
 لب و یا پایتونمت نویسيبرنامهیادگیري زبان 

 شرطي و حلقه ها دستورهاي - ها ارائهماتریس و  - متغیر ها - آشنایي با محیط
2 12 

3 

 بازي

ین پیشرفته تر - تصمیم هاي بهینه در بازي - هرس آلفابتا - درخت بازي - معرفي

 برنامه هاي بازي

3 6 

4 

 ادراک

ات یز، شفافیت، م، عملیات حذف نوعملیات اولیه پردازش تصویر - تشکیل تصویر

 – کردن

 استفاده از بینایي براي هدایت دستي و ناوبري - بازشناسایي شي

2 14 

5 
 الگوریتم ژنتیک

 مسئله هشت وزیر - مفهوم
4 8 

6 
 شبکه عصبي

 معرفي یک مدل شبکه عصبي تک الیه - استفاده از جعبه ابزار - مفهوم
2 8 

 48 16 جمع

 

 انتظار عمومي و تخصصي مورد هايمهارت -ب
فراگیر پس از گذراندن درس باید بتواند با ابزار هاي آماده پردازش تصویر، پردازش تکاملي و شبکه عصبي در زبان 

 کار کند. Pythonو یا  MATLAB نویسيبرنامه

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 اول( هوش مصنوعي )جلد

استورات. جي 

راسل، پیتر 

 نورویگ

سعید راحتي، محمد 

 بهداد، حمید تیموري
 1385 دانشگاه امام رضا )ع(

 هوش مصنوعي )جلد دوم(

استورات. جي 

راسل، پیتر 

 نورویگ

سعید راحتي، احمد 

پهلوان تفتي، ریحانه 

 معارف دوست

 1392 دانشگاه امام رضا )ع(

Artificial Intelligence 

Illuminated Ben Coppin  
JONES AND 

BARTLETT 

PUBLISHERS 
2114 

 

 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ید ه سفتخت –افزارهاي مورد نیاز نصب نرم –ویدیو پروژکتور  –دستگاه کامپیوتر  15حداقل  -متر فضاي کارگاهي 25حداقل 

 Python یا سیاه
 

 هاي مدرسویژگي

 کامپیوتر هايگرایشکارشناس ارشد کلیه 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 عملي و تمرین آزمایشگاهکالس درسي، 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 آزمون کتبي، تمرین، پروژه
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 سازيبازيدرس  -3-28
 اختیارينوع درس: 

 هاي گرافیکيافزارنرم آزمایشگاه: نیازپیش

 -: هم نیاز

 Unity افزارنرمدر  سازيبازيیادگیري  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 3 2 بر محیط یونیتي ايمقدمه 1

 1 - یتيورود عناصر به محیط یون 2

 3 - شناخت و کار با دوربین 3

 4 1 فیزیک در یونیتي 4

 C# 2 4مقدمات کد نویسي در یونیتي تحت  5

6 

 کاربرد متغیر ها در یونیتي

 ساخت یک متغیر - -

 مقدار دهي یک متغیر - -

 سازيبازيبر انواع متغیرها و نحوه استفاده از متغیرها در  ايمقدمه - -

 Game Objectبه یک  classترتیب اتصال یک  - -

 عملیات محاسباتي بر روي دو متغیر - -

 Publicو  Privateنوع متغیر  - -

 Game Objectهاي نوع  ارائهها، کاربرد  ارائهمعرفي  - -

 Printبررسي دستور  - -

2 4 

7 

 هوش مصنوعي در یونیتي

 IFبررسي دستور  - -

 یا متني ايرشتهبررسي عبارت  - -

 سازيبازيدر  switch بررسي و کاربرد ساختار - -

 IFعملگر هاي محاسباتي در دستور  - -

 شیوه فعال کردن یا غیر فعال کردن بخشي از کد ها - -

3 6 

8 

 مدیریت حرکت سفینه

 vector 2,vector 3نوع متغیر  - -

 استفاده از راهنماي کد نویسي موجود در یونیتي - -

 سازيبازيدر  first person shooterمعرفي  - -

 هاي اول شخص یا سوم شخص prefabاستفاده از  - -

 شناخت سلسله مراتب دستورات - -

3 8 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 IFبررسي چند شرط در  - -

 Transformبررسي کامپوننت  - -

 Transformبررسي دستورات مربوط به  - -

 ایجاد ساختار لمسي براي کنترل سفینه - -

 2 - ایجاد محدوده براي بازي 9

11 

 سیستم شلیک لیزر سفینه

 سازيبازيدر  whileو  forهاي  معرفي و کاربرد حلقه - -

 ها ارائهو ایجاد لیست دشمن در حلقه ها  درلیست دشمنان  بررسي - -

 فاصله نارنجک از لیست دشمنان()کاربرد بردار سه بعدي  - -

 ورود عنصر لیزر به محیط بازي - -

 کنترل سرعت حرکت لیزر - -

- - Game object در کد نویسي 

 Destroyدستور نابودي یک عنصر توسط  - -

2 6 

 7 1 تولید، حذف و سازماندهي عناصر مهاجم حین اجراي بازي 11

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 ایجاد یک بازي ساده در یونیتي توانایي

 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

http://unity3d.com     

 1391 کتابراه عباسعلي طهماسبي مایک گیج با یونیتي سازيبازي خودآموز

در موتور  سازيبازي آموزش

 یونیتي
 1396 ناقوس  محمد رضا الجوردي
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 (درس مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ه سفید تخت –افزارهاي مورد نیاز نصب نرم –ویدیو پروژکتور  –دستگاه کامپیوتر  15حداقل  -اهيمتر فضاي کارگ 25حداقل 

 یا سیاه

 

 هاي مدرسویژگي

 کامپیوتر هايگرایشکارشناس ارشد کلیه 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 .عملي و پروژه آزمایشگاه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 تمرین، پروژه
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 درس امنیت شبکه -3-29
 اختیارينوع درس: 

 هاي کامپیوتريمباني شبکه: نیازپیش

 -: هم نیاز

 هاي کامپیوتريآشنایي با مفاهیم امنیت در شبکههدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي ظرين

 - 4 معرفي اصطالحات فني امنیت شبکه 1

 - 4 هاي امنیت شبکهآشنایي با سرویس 2

 - 4 (Hacker( و انواع نفوذگرها )Hackآشنایي با نفوذ ) 3

 - 4 آشنایي با حمالت، دسته بندي حمالت و معرفي بعضي از حمالت مهم 4

 - 6 رمزنگاري هايروشآشنایي با مفاهیم رمزنگاري و معرفي انواع  5

 - TCP/IP 4هاي دفاعي در مقابل حمالت بر اساس الیه هايروشآشنایي و معرفي  6

 - 4 هاي امنیتيمعرفي ابزارها و کنترل 7

 - 2 هاي استقرار امنیت شبکهمعرفي مدل 8

 - 32 جمع
 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

ها، تهدیدها و حمالت و نحوه برقرار هاي کامپیوتري، آسیب پذیرينیت شبکهفراگیر پس از گذراندن درس با مفاهیم ام

 .شبکه آشنا خواهد شد هايسیستمامنیت در 
 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Cryptography and 

Network Security: 

Principles and Practice 

iam StallingsWill  Pearson 

Education 
2116 

Network Security 

Essentials: 

Applications and 

Standards 

William Stallings  Prentice Hall 2117 

 کتاب امنیت اطالعات
علي ذاکرالحسیني و 

 احسان ملکیان
 1394 انتشارات نص 

  کتاب امنیت اطالعات
سعید شمسیان و 

 محمدعلي عظیمي
 1395 رات ناقوسانتشا

 

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور نفره، تخته وایت برد، 31کالس تئوري 
 

 هاي مدرسویژگي

شبکه هاي کامپیوتري با  هندسيم یا افزارنرمداشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطالعات یا مهندسي 

 حداقل سه سال سابقه کار مرتبط کارشناسي ارشد غیر مرتبط با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط یا
 

 روش تدریس و ارائه درس

مطالعه موردي-پژوهش گروهي-تمرین-مباحثه-سخنراني  

 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبيپرسش
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 درس اینترنت اشیاء -3-31
 اختیارينوع درس: 

 هاي کامپیوتريبرنامه سازي پیشرفته و مباني شبکه: نیازپیش

 -: هم نیاز

 آشنایي با مفاهیم تئوري و عملي اینترنت اشیاءهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا دیفر

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

هاي کاربرد، سیر تکامل، اکوسیستم، استانداردهاي مطرح، مفاهیم پایه، تعریف، اهمیت، دامنه

 هاي اینترنت اشیاءمزایا و چالش

 هاي مرجع اینترنت اشیاءمعماري و مدل

 زیرساخت اینترنت اشیاء

 ، عملگرها و ...ها، حسگرهاها، اشیاء، چیزدستگاه

 هاي حسگر بیسیمشبکه

 هاي کامپیوتري در زیرساخت اینترنت اشیاءانواع استاندارهاي شبکه

 مورد نیاز در الیه ارتباطات اینترنت اشیاء هايپروتکلتعامالت، سازگاري و 

 هاي اینترنت اشیاءپلتفرم

 ها و معماري سرویس گرا در الیه کاربرد اینترنت اشیاءسرویس

 ها Applicationهاي تطبیق ي با چالشآشنای

 هاي امنیتي و حریم خصوصي اینترنت اشیاءآشنایي با چالش

14 - 

2 
هاي اینترنت اشیاء، شامل: آشنایي و نحوه کار با افزارسختآشنایي و نحوه کار عملي با 

 انواع حسگرها، عملگرها، میکروکنترلرها
- 8 

3 
نحوه  و ي متداول براي اینترنت اشیاءافزارسختي هاآشنایي و نحوه کار عملي با پلتفرم

 و ... Arduino ،Raspberry Piمانند:  هاآنبا  نویسيبرنامه
- 12 

4 
و ... و  Bluetooth ،Wi-Fi ،Ethernetاي مانند: هاي مورد نیاز شبکهآشنایي با ماژول

 يافزارسختهاي با پلتفرم هاآننحوه ارتباط 
- 8 

 BMS 2 2ر و اجزاء آشنایي با ساختا 5

6 
 Contikiاینترنت اشیاء، مانند:  عاملسیستمآشنایي با 

 Coojaآشنایي با شبیه ساز اینترنت اشیاء مانند: 
- 8 

 11 - انجام یک پروژه عملي اینترنت اشیاء 7

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 و عملي اینترنت اشیاء آشنا خواهد شد. فراگیر پس از گذراندن درس با مفاهیم تئوري

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Internet of Things for 

Architects 
Perry Lea  PACKT 

Publishing 
2118 

Learning Internet of 

Things 
erPeter Wah  PACKT 

Publishing 
2115 

Designing the Internet of 

Things 

Adrian McEwen, Hakim 

Cassimally  Wiley 2114 

Getting Started with the 

Internet of Things: 

Connecting Sensors and 

Microcontrollers to the 

Cloud 

Cuno Pfister  O'Reilly 2111 

Designing Connected 

Products: UX for the 

Consumer Internet of 

Things 

Martin  ,Claire Rowland

Ann  ,Alfred Lui ,Charlier

Elizabeth Goodman ,Light 
 O'Reilly 2115 

Internet of Things 

Programming Projects 
Colin Dow  T PACK

Publishing 
2118 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

اي که در ي و شبکهافزارنرمي، افزارسختکامپیوتري، همراه با امکانات  هايسیستمنفره، مجهز به  15کارگاه با ظرفیت 

 ویدئو پروژکتور د،سرفصل ذکر شده است، تخته وایت بر

 

 هاي مدرسویژگي

شبکه هاي کامپیوتري با  مهندسي یا افزارنرمداشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطالعات یا مهندسي 

 حداقل سه سال سابقه کار مرتبط کارشناسي ارشد غیر مرتبط با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط یا
 

 روش تدریس و ارائه درس

کار عملي-انيسخنر  
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 تمرین عملي، آزمون عملي

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Perry+Lea&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExPTzI1y80xUIJwUyoKiiqy03K1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsXIGpBYVVSr4pCYCAE1ebwRKAAAA&ved=2ahUKEwiph-7xy6DgAhVS2KQKHRrrAoYQmxMoATAQegQIBBAK
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Cuno+Pfister&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKM60sN0tT4gXxDNOqkgzj07KztGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHyOJfm5SsEpGUWl6QWAQAOqwssTAAAAA&ved=2ahUKEwj6oOn_yqDgAhVODOwKHeV9Af0QmxMoATARegQIDBAK
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Martin+Charlier&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVoJzk8yNjKu0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsfL7JhaVZOYpOGckFuVkphYBAF_3fjdQAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoAjARegQIAhAL
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Martin+Charlier&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVoJzk8yNjKu0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsfL7JhaVZOYpOGckFuVkphYBAF_3fjdQAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoAjARegQIAhAL
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Claire+Rowland&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVoJyLQyMTErMTLRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixax8jnnJGYWpSoE5ZfnJOalAADc3kVvTwAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoATARegQIAhAK
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Ann+Light&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVuIBc42LMwqK4ku0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsXI65uUp-GSmZ5QAADcggHxJAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoBDARegQIAhAN
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Ann+Light&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVuIBc42LMwqK4ku0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsXI65uUp-GSmZ5QAADcggHxJAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoBDARegQIAhAN
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Alfred+Lui&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVoJyk03NqozK07RkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxcjnmpBWlpij4lGYCAAJRAsVLAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoAzARegQIAhAM
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Elizabeth+Goodman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVuLSz9U3MK00NTYy0JLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsQq6JqTWZWYlFqSoeCen5-Sm5gHAHq5wBJPAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoBTARegQIAhAO
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 موبایل نویسيبرنامهدرس  -3-31
 اختیاري نوع درس:

 برنامه سازي پیشرفته :نیازپیش

 -: هم نیاز

 تحت موبایل نویسيبرنامهآشنایي با هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 به انتخاب مدرس یکي از موارد زیر تدریس شود:

 اندروید عاملسیستمتحت  نویسيبرنامه .1

آشنایي  -اندازيراهنصب و  -اندروید عاملسیستم آشنایي با -آشنایي با مفاهیم جاوا الف(

 هاي ساده Appاندروید در حد ساخت  نویسيبرنامهبا مفاهیم 

 Appموبایل در حد ساخت  نویسيبرنامه و Visual Studioآشنایي با زامارین در  ب(

 هاي ساده

 IOS عاملسیستمتحت  نویسيبرنامه .2

 IOSهاي  عاملسیستمو  Iphone هايگوشيبراي  نویسيبرنامهو  swiftآشنایي با 

16 48 

 48 16 جمع

 

 يمورد انتظارعمومي و تخصصي  ايهمهارت -ب
 نماید. نویسيبرنامههاي موبایل  عاملسیستمتحت یکي از  باشد قادر باید درس گذراندن از پس فراگیر

 

 منبع درسي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Professional android 4 

application development 
Reto Meier    

Android Programing Tutorials Mark L.Murphy  CommonsWare  

به زبان اندروید نویسيبرنامه آموزش     مهرداد جاویدي 

Swift Notes for Professionals GoalKicker.com    

Developer.apple.com     
 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (رسد مطلوب یادگیري و آموزشي شرایط) آموزشي استانداردهاي –د

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ه تخت –هاي مورد نیاز افزارنرمنصب  –ویدیو پروژکتور  –دستگاه کامپیوتر  15حداقل  -متر فضاي کارگاهي 25حداقل 

 سفید یا سیاه

 

 هاي مدرسویژگي

 نویسيبرنامهو مسلط به  اطالعات( یا مهندسي فناوري افزارنرمدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر )

 موبایل
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژهسخنراني، مباحثه و تمرین و تکرار در کارگاه، 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 آزمون کتبي + آزمون عملي + تعریف پروژه عملي
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 پیوست ها
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 پیوست یک
 فناوري اطالعاترشته  پیوستهکارداني  دورهنیاز  مورداستاندارد ت تجهیزا

 تجهیزات مصرفي ايتجهیزات سرمایه ردیف

1 

بکه شده شکامپیوتري  هايسیستمشامل سایت کامپیوتر 

هاي موردنیاز افزارنرمو نصب  متصل به اینترنتو 

 دروس

 

2 Rack ،Patch Panel، آچار سوکت، تستر کابل 
، داکت، ترانک، Cat6بیده کابل زوج تا

Keystonسوکت ، 

3 Switch Layer2 (D-Link)  

4 Router MikroTik یا Router Cisco  

5 Access Point, Wireless Router  

6 ADSL-Modem  
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 پیوست دو
 فناوري اطالعاترشته پیوسته کارداني  دورهمورد نیاز  استاندارد نیروي انساني

 یفرد
عنوان مدرک 

 تحصیلي

سابقه  مقطع

تدریس و 

 تجربه کاري

 نام دروس مجاز به تدریس
 کارشناسي

کارشناسي 

 ارشد
 دکترا

 دروس کارگاهي و آزمایشگاهي    5 مهندسي کامپیوتر 1

 دروس تئوري و عملي   3  مهندسي کامپیوتر 2

 دروس تئوري و عملي  2   مهندسي کامپیوتر 3

4 
کلیه رق )بمهندسي 

 گرایش ها(
   3 

 نویسيبرنامهمدار منطقي، 

 ، شبکهافزارسخت

5 
کلیه برق )مهندسي 

 گرایش ها(
   2 

 نویسيبرنامهمدار منطقي، 

 ، شبکهافزارسخت

 


