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 ابراهیم صالحی عمران

 ایآموزشی دانشگاه فنی و حرفه ریزیبرنامهیس شورای ئر
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 07/11/1398تاریخ  16در جلسه  افزارنرمرشته کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته دوره عنوان برنامه درسی  -1

 ای تصویب شد.ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

جایگزین 07/11/1398تاریخ  از افزارنرمعنوان برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته کامپیوتر  -2

ریزی هشورای برنام09/02/1398ششمین جلسه تاریخ  مصوب افزارنرمکامپیوتر گرایش  رشته درسی  برنامه

 .شودمی ایآموزشی دانشگاه فنی و حرفه

برنامه درسی آن به قوت خود باقی تا زمان بازنگری  الذکرفوقمحتوای برنامه درسی بر اساس مصوبه  -3 

 است.
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 مقدمه -1-1
مختلف در  هايفناورياست که توسعه  یعيطب .باشديم هاافزارنرمتوسعه اساسي در رشته کامپیوتر،  يمحورهایکي از  یربازداز 

 هايزبانز ا نویسيبرنامه هايزبانتوسعه  .کنندمي نویسيبرنامهمختلف  ايحوزهاست که در  نویسانيبرنامهکامپیوتر مدیون 

دي فعالیت شوند و در این وا مندعالقه نویسيبرنامهباعث گشته متخصصان زیادي به  چهارمنسل  هايزبانسطح پایین گرفته تا 

ر حوزه د افزارهاينرمتحت موبایل،  افزارهاينرمسیستمي،  هايافزارينرمکاربردي،  افزارهاينرمدر تولید  ویسينبرنامهنمایند. 

 نام برد.از کاربردهاي آن  توانميوب و غیره را 

قاطع دانشگاهي در م رشتهیک مهارت در این حوزه باعث گشته که و توانایي کسب نویسيبرنامه هايزبانتنوع و گستردگي 

 اي مطرح گردد.عالي در چارچوب نظام فني و حرفه مختلف آموزش

 

 تعریف -1-2
حصیلي مقطع تکه دانشجو پس از طي این  اي، گرایشي از رشته کامپیوتر استدر مقطع کارداني در نظام فني و حرفه افزارنرم 

محوریت  ي بوده ونویسبرنامهاین گرایش از رشته کامپیوتر بر پایه  تمرکزنماید.را دریافت مي افزارنرمدر حوزه کارداني درجه 

 .باشدمي ها در محیط هاي مبتني بر وب و موبایلافزارنرمتوسعه آن 
 

 هدف -1-3
ي ادر مقطع کارداني نظام فني و حرفه افزارنرم، هدف از ایجاد رشته گستردگي توسعه کامپیوتر در تمامي حوزه ها با توجه به 

 موبایل یسينوبرنامهبر حوزه  یدتأک) کامپیوتر گیري دروس علمي و مهارتي آموزش عالي، این است که دانشجویان در جهت یاد

ار قر مسلط به ابزارهاي مختلف این حوزه ،  افزارنرمرشته  کاردانيدر جایگاه یک  الزم را کسب نمایند و  هايآمادگي (و وب

ه ایستا و پویا در حوز يهابرنامهدر این رشته، توانایي طراحي و توسعه انواع تخصصي اي هگیرند. دانشجو با کسب مهارت

 .کندميرا پیدا  و موبایل هاي کاربردي ، صفحات وب  افزارنرم
 

 اهمیت و ضرورت -1-4
 يیسنوبرنامه هايزبانبه اقشار جامعه و همچنین توسعه  يرسانخدمتموبایل در صفحات وب و وزافزون کاربرد افزایش ر

در  خصباأل یسينوبرنامهمختلف کاري و مشاغل گوناگون گردیده است. با توجه به نقش اساسي و مهم  هايینهزمباعث ایجاد 

یکي از محورهاي مهم در  یسينوبرنامهها، مبحث در اقتصاد کشور و با افزایش کاربرد آن در تمام سازمانموبایل  حوزه وب و 

به  یرناپذاجتنابامري  یسينوبرنامه ینهدرزمیت نیروي متخصص ترب یجهدرنتشود، اطالعات محسوب ميارائه خدمات فناوري 

 آید.نظر مي

 ها(:ها و توانمندي)به ترتیب اولویت مهارت التحصیالننقش و توانایي فارغ -1-5

 کاربردي يهابرنامهطراحي  -

 انجام برخي امور گرافیکي -

 ياشبکهانجام برخي امور  -

 ياچندرسانه يافزارهانرمتولید  -

 اطالعاتي يهابانککار با -

 برخي صفحات تحت وب سازيیادهپ -

 تحت موبایل يهابرنامهتولید -

 کار با برخي از میکرو کنترلر ها -
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 مشاغل قابل احراز -1-6
 کاربردي يهابرنامه سازيیادهپطراحي و  -

 تحت موبایلایستا و پویاي  يهابرنامه سازيیادهپطراحي و  -

 طراحي برنامه هاي تحت وب به صورت ایستا و پویا -

 

 سایر مشاغل

 سرپرستي شبکه هاي کامپیوتري اداري
 وسایل هوشمند سازي در حوزه طراحي 

 اینترنت اشیا

هاي یپکلتدوین و ویرایش 

 يآموزش

 

یسي جهت برخي نوبرنامه

 میکروکنترلرها

 یدشده تحتتولي هابرنامهپشتیباني از 

 موبایل
 اینترنتي هايسایتسرپرستي 

 هاي کاربرديافزارنرم  نویسبرنامه اینترنتي هايسایتطراح  طراحي و چاپ پوستر و کارت ویزیت

 هايسیستممونتاژ و تعمیرکار 

 کامپیوتري
 طراح پایگاه هاي اطالعاتي ايرایانه هايبازي نویسبرنامهطراح و 

   ربات هاي سادهطراحي و ساخت 

 

 طول دوره و شکل نظام - 1-7
یک نیمسال تحصیلي و  2 تحصیلي مرکب از هرسالاست و  سال 2اي کارداني فني و حرفه دورهحداکثر مدت مجاز تحصیل 

 هفته آموزش و یک 6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل  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 ساعت در نیمسال، هر واحد درس عملي و آزمایشگاهي

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

 باشد.در نیمسال مي

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8 
 مرتبطکاردانش و  ايحرفهني و ف دانش آموختگان هنرستان هاي  -الف

 وروديقبولي در آزمون  -ب

 دارا بودن شرایط عمومي -ج
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 )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

 

 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 مهارت هاي عمومي

 6 11 5 پایه

 41 47 42 تخصصي 

 6 8 6 اختیاري

 71 72 68 جمع
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 دروس عناوین: فصل دوم -2
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 افزارنرمگرایش  کامپیوتر رشتهپیوسته  کارداني  دورهجدول دروس عمومي  -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز زنیاپیش

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

   48 1 48 3 زبان خارجي 2

3 
  يیک درس از گروه درس

 «مباني نظري اسالم»
2 32 1 32   

4 
 يیک درس از گروه درس

 «اسالمياخالق »
2 32 1 32   

   32 32 1 1 بدنيیتترب 5

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

 

 

 افزارنرمکارداني پیوسته رشته کامپیوتر گرایش  دوره مهارت عموميجدول دروس  -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 هم نیاز نیازپیش ساعتتعداد 

   جمع عملي نظري

   48 32 16 2 کنترل کیفیت 1

   32 1 32 2 اصول و فنون مذاکره 2

   32 1 32 2 يریگمیتصمي و ابیمسئله هاي مهارت 3

   48 32 16 2 بازاریابي مجازي 4

   48 32 16 2 ي محصولسازيتجار 5

   32 1 32 2 زیستمحیطبهداشت و صیانت از  6

   - - - 4 جمع

 واحد از دروس فوق الزامی است. 4* گذراندن 
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 افزارنرمکارداني  پیوسته رشته کامپیوتر گرایش  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 1 32 2 شغليکار راه  2

   32 32 1 1 افزارهاي ادارينرم آزمایشگاه 3

   112 32 81 6 جمع
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 افزارنرمکارداني  پیوسته رشته کامپیوتر گرایش  دورهتخصصي جدول دروس  -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   64 48 16 2 سازي پیشرفتهبرنامه 1

   32 1 32 2 عاملسیستم 2

   32 32 1 1 افزارهاي توسعه موبایلنرم 3

 64 48 16 2 1 نویسي موبایلبرنامه 4
سازي برنامه

 پیشرفته

 

  عاملسیستم 32 32 1 1 عاملسیستم آزمایشگاه 5

   32 1 32 2 هاي کامپیوتريمباني شبکه 6

   32 32 1 1 افزارهاي گرافیکينرم آزمایشگاه 7

  زبان خارجي 32 1 32 2 زبان فني 8

   32 1 32 2 هاپایگاه داده 9

   32 1 32 2 هاسیستموتحلیل تجزیه 11

   64 48 16 2 طراحي وب 11

 64 48 16 2 2 نویسي موبایلبرنامه 12
نویسي برنامه

 1 موبایل

 

  طراحي وب 64 48 16 2 نویسي مبتني بر وببرنامه 13

  هاپایگاه داده 64 64 1 2 هاپایگاه داده آزمایشگاه 14

   32 1 32 2 مدار منطقي 15

 48 3 هاساختمان داده 16
1 

48 
سازي برنامه

 پیشرفته

 

  مدار منطقي 64 48 16 2 افزارنویسي سختبرنامه 17

 48 48 1 1 هاي کامپیوتريکارگاه شبکه 18
هاي مباني شبکه

 کامپیوتري
 

   32 1 32 2 مباني ساختمان گسسته 19

   64 48 16 2 کارآفریني 21

  بعدبه  3در ترم  - - - 2 پروژه 21

 241 241 - 2 کارآموزي 22
بعد از گذراندن 

 واحد 41

 

  - 1168 784 384 41 جمع
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 افزارنرمپیوسته رشته کامپیوتر گرایش  کارداني دوره اختیاريجدول دروس  -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

1 
مباحث ویژه در 

 نویسيبرنامه
2 16 48 64 

نویسي برنامه

 1موبایل 

 

  2بعد از ترم  64 48 16 2 هوش مصنوعي 2

 64 48 16 2 سازيبازي 3

 آزمایشگاه

هاي افزارنرم

 گرافیکي

 

 32 1 32 2 امنیت شبکه 4
هاي مباني شبکه

 کامپیوتري

 

5 
مدیریت  هايسیستم

 محتوا
2 16 48 64 

طراحي صفحات 

 وب

 

 64 48 16 2 اینترنت اشیاء 6

سازي برنامه

ي مبان -پیشرفته 

هاي شبکه

 کامپیوتري

 

 64 48 16 2 ايهاي چندرسانهمحیط 7

 آزمایشگاه

هاي افزارنرم

 گرافیکي

 

   - - - 6 جمع
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 افزارنرمکارداني  پیوسته رشته کامپیوتر گرایش  دوره بندي پیشنهادي دروس ترمجدول -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 کامپیوتري هايشبکهمباني  2

 - 64 48 16 2 پیشرفته سازيبرنامه 3

 - 32 1 32 2 شغلي کار راه 4

 - 32 32 1 1 افزارهاي ادارينرم آزمایشگاه 5

 - 32 32 1 1 موبایلافزارهاي توسعه نرم 6

 - 48 1 48 3 زبان خارجي 7

 - 48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 8

 - - - - 16 جمع

 دومنیمسال  -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 تهپیشرف نویسيبرنامه 64 48 16 2 1 موبایل نویسيبرنامه 1

 عاملسیستم 32 32 1 1 عاملسیستم آزمایشگاه 2

 48 48 1 1 هاي کامپیوتريکارگاه شبکه 3
هاي مباني شبکه

 کامپیوتري

 - 32 32 1 1 افزارهاي گرافیکينرم آزمایشگاه 4

 زبان خارجي 32 1 32 2 زبان فني 5

 - 32 1 32 2 هاپایگاه داده 6

 - - - - 2  مهارت عموميدرس  7

 - 64 48 16 2 طراحي وب 8

 - 48 1 48 3 ریاضي عمومي 9

11 
 مباني نظري» يیک درس از گروه درس

 «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

 1 موبایل نویسيبرنامه 64 48 16 2 2 موبایل نویسيبرنامه 1

 طراحي وب 64 48 16 2 مبتني بر وب نویسيبرنامه 2

 هاپایگاه داده 64 64 1 2 هادادهپایگاه  آزمایشگاه 3

  32 1 32 2 مدار منطقي 4

 سازي پیشرفتهبرنامه 48 1 48 3 هاساختمان داده 5

  - - - 2  اختیاري درس 6

  32 1 32 2 هاسیستموتحلیل تجزیه 7

  32 1 32 2 مباني ساختمان گسسته 8

9 
اخالق » يیک درس از گروه درس

 «اسالمي
2 32 1 32  

  - - - 19 جمع

 

 چهارم نیمسال -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 مدار منطقي 64 48 16 2 افزارسخت نویسيبرنامه 1

  - - - 2  اختیاري درس 2

  - - - 2  اختیاري درس 3

  64 48 16 2 کارآفریني 4

  32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 5

  - - - 2 مهارت عموميدرس  6

  96 96 1 2 پروژه 7

  241 241 1 2 کارآموزي 8

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

 - 3 تعداد واحد

 - 48 تعداد ساعت پایهنوع درس: 

 -هم نیاز:  -نیاز: پیش

 آشنایي با مطالب پایه ریاضيهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 )ساعت( زمان یادگیري

 عملي نظري

1 

یح ، قدر مطلق ، جزء صح ايضابطهتابع: تعریف تابع ، دامنه و برد ، انواع تابع )ثابت ،هماني ، چند 

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

 ( ، نمودار توابع ساده ، تابع معکوس

16 - 

2 
نهایت ، رفع ابهام ،  ، حد چپ و راست ، قضایاي حد ، حد در بيمفهوم حد تابع حد و پیوستگي ، 

 تعریف پیوستگي ، قضایاي پیوستگي
8 - 

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

  ايزنجیره، نمایي ، لگاریتمي( ، مشتق  ضربحاصل
12 - 

4 

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

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

 3و  2درجه 

12 - 

 - 48 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 پذیريمسئولیتو گرداوري اطالعات و  آوريجمعمحاسبه ریاضي ، 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

(1ریاضي عمومي ) کرایه چیان  محمدعلي   1395 آهنگ قلم  

(1ریاضي عمومي )  1396 نظري  وحید صمد پور خلیفه  

(1ریاضي عمومي ) فرامرزيحسین    1393 فرامرزي  
 

 

 

 

 

 



19 
 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

 :(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

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

 اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(:اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه)سخنران، مباحثهروش تدریس و ارائه درس 

 تمرین -مباحثه -سخنراني

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:و ...

 کتبي آزمون
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 عاملدرس سیستم -3-2
 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز -: نیازپیش

 عاملسیستمآشنایي با مفاهیم هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 )ساعت( زمان یادگیري

 عملي نظري

 - 4 عاملسیستم، انواع عاملسیستموظایف  1

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

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

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
 - 6 بستبن، جلوگیري از بروز بستبناجتناب از  هايروش، بستبن، شرایط بروز بستبن 7

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 آن در رایج هايالگوریتم و عاملسیستم مفاهیم با آشنایي

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

 سال انتشار 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 

عامل هايسیستممفاهیم و اصول طراحي   Abraham Silberschatz 1395 علوم و رایانه جعفر نژاد قمي 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

 :(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

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

 موجود هايعاملسیستم به مسلط و مرتبط
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 هاي کامپیوتريدرس مباني شبکه -3-3
 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت تخصصي  نوع درس:

 -هم نیاز:  -نیاز: پیش

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

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 )ساعت( زمان یادگیري

 عملي نظري

1 

 هاي کامپیوتريبندي شبکهآشنایي با تعاریف اولیه، کاربردها، تقسیم

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

 و پروتکلسرویس 

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

 هاي محلي بیسیم و ...هاي تلفن همراه، شبکهاینترنت، شبکه مانندهاي نمونه، آشنایي با شبکه

 المللي استانداردسازيآشنایي با استانداردسازي شبکه، مراجع مسئول بین

6 - 

2 

 وظایف آن آشنایي با مفاهیم الیه فیزیکي و

هاي مسي، فیبر نوري، بافه مانند، هاآنهاي و کاربردهاي هاي انتقال، ویژگيآشنایي با انواع رسانه

 امواج رادیویي

 هاآنهاي بنديهاي زوج تابیده و ردههاي مسي کواکسیال، بافهآشنایي با بافه

 آنالوگ و دیجیتال مانندآشنایي با مفاهیم سیگنال و انواع سیگنال، 

 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

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

 هاماشین

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

ند: هاي کنترل دسترسي به کانال، مانآشنایي با کنترل دسترسي به کانال و مفهوم تصادم و پروتکل

CSMA/CD ،Token Passing هاي محليدر شبکه 

6 - 

4 

 و ... Token Bus ،Token Ring ،Ethernetهاي محلي مانند: هاي شبکهتکنولوژيآشنایي با 

 هاآنهاي و ویژگي Ethernetآشنایي با تحوالت تکنولوژي 

و  Switchمبتني بر  Ethernet، آشنایي با Ethernetدر تکنولوژي  MACهاي آشنایي با آدرس

 نحوه کار آن

 هاي و مزایاي آنویژگي، VLANمحلي مجازي یا  آشنایي با شبکه

6 - 

5 
 آشنایي با مفاهیم الیه شبکه و وظایف آن

 آشنایي با مفهوم بسته و ساختار آن
6 - 
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عنوان یک پروتکل سوئچینگ به IPدر الیه شبکه و پروتکل  Switching هايروشآشنایي با انواع 

 اي بدون اتصالبسته

 آشنایي با روتر و مسیریابي در الیه شبکه

 و انواع آن IPهاي دهي در الیه شبکه و بررسي آدرسنحوه آدرسآشنایي با 

6 
 آشنایي با مفاهیم الیه انتقال و وظایف آن

 UDPو  TCPهاي هاي تحویل انتها به انتها، آشنایي با پروتکلآشنایي 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

 

 انتظار مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد -ب
 .شودميعامل آشنا  هايسیستم، نحوه عملکرد ، الگوریتم هاي مربوطه و معماري  عاملسیستمفراگیر پس از گذراندن درس با انواع 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 تننباوم هاي کامپیوتريشبکه
 –احسان ملکیان 

 علیرضا زارع پور 
 1394 انتشارات نص

 1393 انتشارات باغاني محمدمهدي سالخورده ویلیام استالینگ اههاي کامپیوتري و انتقال دادهشبکه

 1384 انتشارات تیزهوشان سرزمین کهن ادهم صادقي بهروز فروزان هااصول ارتباط داده

 

 (آموزشي و یادگیري مطلوب درسشرایط )استانداردهاي آموزشي  –د 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور نفره، تخته وایت برد، 31کالس تئوري 

 :(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

هاي کامپیوتري با حداقل یک سال شبکه مهندسي افزار یاداشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطالعات یا مهندسي نرم

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

 اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(:اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه)سخنران، مباحثهروش تدریس و ارائه درس 

 مطالعه موردي -پژوهش گروهي -تمرین -مباحثه -سخنراني

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

 هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتارها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:و ...

 پروژه تعریف، هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبيپرسش
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 مباني ساختمان گسسته درس -3-4
 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز -: نیازپیش

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

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 اصول اولیه منطق ریاضي 

 سور -قانون دمورگان-استلزام و استنتاج ریاضي-عملگرهاي عطفي، فصلي، شرطي و... – هاگزاره

 ترتیبيخوشاصل  -استقراي ریاضي -هاي عمومي، وجودي و...

6 - 

2 

 هامجموعه

 ي شمارا و ناشماراهامجموعه -ايمجموعهعملگرهاي  -هامجموعهنظریه 

 دکارتي ضربحاصل –نمودار ون 

4 - 

3 

 روابط

ریس روابط مات -گراف روابط -ترکیب روابط-خواص رابطه شامل بازتابي، تقارني، تعدي، پادتقارني

 کالس هم ارزي -رابطه هم ارزي -و خواص آن

6 - 

4 
 توابع

 معکوس توابع -ترکیب توابع-و پوشا  یکبهیکتوابع 
4 - 

5 
 مباني شمارش

 در شمارش هامجموعهکاربرد -اصل النه کبوتر –ترکیب  – هاجایگشت -اصل ضرب-اصل جمع
6 - 

6 

 گراف

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

 عمقي و سطحي گراف هايپیمایش -درخت پوشا -مجاورتي

6 - 

 - 32 جمع 

 

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 درس باید با مباني علم ساختمان گسسته و کاربردهاي آن در علوم مهندسي آشنا باشد.فراگیر پس از گذراندن 
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 منبع درسي )حداقل سه مورد 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 

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

 وسایل موردنیاز درسمساحت تجهیزات و 

 پروژکتور ویدئو برد، وایت تخته تئوري، کالس

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

 ریاضي هايگرایشکارشناسي ارشد  – کامپیوتر هايگرایشکارشناس ارشد 

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(آزمایشگاه، پروژهاي، تمرین و تکرار، کارگاه، روش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 اي، تمرین و تکرارسخنران، مباحثه

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساخته)انواع دستشده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:و ...

 هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبيپرسش
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 پیشرفته سازيبرنامه درس -3-5
 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز -: نیازپیش

 #C نویسيبرنامهیادگیري زبان هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 نویسيبرنامه یادآوري مفاهیم

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

انواع عملگرهاي سي  -تبدیل انواع داده به یکدیگر  هايروش - ي سي شارپهادادهانواع  –

 شارپ

1 3 

2 
 دستورات کنترلي

 ساختارهاي تکرار - ساختارهاي شرطي
2 6 

3 

 Windows Form Applicationمعرفي و کار با 

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

شنایيآ -معرفي و کاربرد کامپوننت هاي گرافیکي -گرافیکي  :ي نظیرهایکنترلبا  و کار   

 Form, Button, Textbox, Checkbox, Label, ComboBox, Radiobutton, 

Groupbox, Picturebox, Timer, Listbox, richTextBox, MenuStrip, … 

3 9 

4 

 هاآرایه

ي هاآرایه – هاآن سازيمرتبجستجو و  ،)بردارها( بعديیکي هاآرایه -هاآرایهمعرفي و کاربرد 

 .و چندبعديي هاآرایه - هاآنعملیات روي ( و هاماتریس) دوبعدي

2 6 

5 

 توابع

ایجاد،  - بع همنامتوا - توابع غیر بازگشتي - توابع بازگشتي - ايرشتهتوابع  - ساختهپیشتوابع 

 انواع داده مقداري و ارجاعيمعرفي و کاربرد  - فراخواني و ارسال پارامتر به توابع

3 9 

6 

 ءگرایيشي

ایجاد سازنده تعریف و  -ي ویژگ ،فیلد، متد، ءشي، ریف کالساتع - ءگرایيشيو  ءشيمفاهیم 

 - کالس

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

 -باکالس

 (Public - Private - Protected) انواع سطوح دسترسي 

2 6 

7 
 پایگاه داده

 هادادهرويو انجام عملیات  net.اتصال به پایگاه داده دروني
2 6 

8 
 پروژه setup یجادا و مدیریت خطاها

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

 48 16 جمع 
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 کاربردي در محیط دات نت و با زبان سي شارپ باشد. افزارنرمفراگیر پس از گذراندن درس باید قادر به طراحي و ایجاد یک 

 منبع درسي )حداقل سه مورد 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 

 پل دیتل، هاروي دیتل برنامه بنویسیم Visual C# 2112چگونه با 
بهرام پاشایي، 

 محمدعلي باالفر
 1393 آیالر

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 
 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 C#.net افزارنرمو  متصل به شبکه هايسیستم رایانه باکارگاه 

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

 سي شارپ نویسيبرنامهمسلط به زبان  کامپیوتر هايگرایشکارشناسي ارشد کلیه 

 اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(:آزمایشگاه، پروژهاي، تمرین و تکرار، کارگاه، )سخنران، مباحثه روش تدریس و ارائه درس

 پروژه محور در کارگاه صورتبهسخنراني، تمرین و تکرار 

ار رفع عیب و ...( انجام ک -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش) روش سنجش و ارزشیابي درس

الق پذیري، رعایت اخهاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار )مسئولیتها( پرسشساختهتولید نمونه کار )انواع دستشده، سازيهاي شبیهدر محیط

 (:هاي تحقیقاتي، خود سنجي و ...ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرححرفه

ذیري، پهاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار )مسئولیتروژه عملي( پرسشتولید نمونه کار )انواع پ -حل مسئله، آزمون کتبي، عملکردي 

 اي و ...( پوشه مجموعه کار و ...رعایت اخالق حرفه
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 کار راه شغلي درس -3-6
 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت پایهنوع درس: 

 -: هم نیاز -: نیازپیش

 رشته. با مرتبط مشاغل انواع با آشنایيهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 تعریف هوش، انواع هوش 1

 - 1 ، پایه، عمومي(اصلي ،  تخصصيتعریف شایستگي، انواع شایستگي )سخت و نرم( یا ) 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 هااستخدامانواع  8

 - 2 آداب مصاحبه 9

 - 1 اداري هاينامهنوشتن  11

 - 32 جمع 

 
 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 .یابي شغل آداب و رشته با مرتبط غیرمستقیم و مستقیم مشاغل انواع با آشنایي

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 نسل نواندیش هاشمبنيسید کاظم  رابرت هولدن ،کا تيربه مدیریت مسیر شغلي

براي  ايحرفه هايحلراهمسیر شغلي، 

 روزانه هايچالش

جیمز  -دانشگاه هاروارد

 والدروپ، تیموتي باتلر

 -افشین صمصامي

 مجید کرمي
 1394 ریانا قلم

 1391 عارف کامل حسن هوشنگي جیمز والدروپ، تیموتي باتلر کتاب مسیر شغلي خود را شکل دهید

 

 

 

 

 

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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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 
 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت 

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

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

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

 اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(:اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه)سخنران، مباحثه روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و مباحثه سخنراني،

رفع عیب و ...( انجام  -یابي)عیبآزمون شناسایي  -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش) روش سنجش و ارزشیابي درس

ت پذیري، رعایهاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار )مسئولیتها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهکار در محیط

 (:... هاي تحقیقاتي، خود سنجي وها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحاخالق حرفه

 تعریف پروژه ،آزمون کتبي 
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 افزارهاي ادارينرم آزمایشگاه درس -3-7
 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد

 32 - تعداد ساعت پایهنوع درس: 

 -: هم نیاز -: نیازپیش

 اداري مرتبط افزارهاينرمکار با یکي از هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 SharePoint افزارنرمبر  ايمقدمه

 افزارنرمو کاربردهاي  هاقابلیتبر  ايمقدمه، SharePoint افزارنرم اندازيراهنصب و 

SharePoint  افزارنرمبر قابلیت یکپارچگي  ايمقدمه - افزارنرم هاينگارش -هاسازماندر 

SharePoint  افزارهاينرمبا سایر Microsoft Office 

- 2 

2 

 SharePoint هايسایتآشنایي با 

و نواحي مختلف  هابخششناخت  -SharePoint هايسایتآشنایي با ساختار و مفاهیم 

 Site) محتواي سایت ازجمله هاسایتي مختلف هابخشمعرفي  -SharePoint هايسایت

Contents)تنظیمات سایت ، (Site Setting)نوارهاي فوقاني و جانبي سایت ، 

(Navigators) هايسایتآشنایي با تنظیمات محتواي  .و SharePoint  تنظیمات نوارهاي(

 جانبي صفحات، تنظیمات محتواي صفحات، ...(

- 4 

3 

 SharePoint در (Libraries) هاکتابخانهو  (Lists) هافهرستایجاد و مدیریت 

 SharePoint فرضپیشي هاکتابخانهو  هافهرست (APPs) راهکارهايمعرفي 

 :، شاملهاآنو چگونگي استفاده از  ایجاد لیست

اضافه، حذف و ویرایش -ایجاد و حذف ستون در یک لیست -ي سفارشي هالیستایجاد و حذف 

 دسترسيتنظیم سطح  -از یک لیست شدهحذفبازگرداني مجدد اطالعات  -در یک لیست  هاداده

 هاآني موجود در هادادهو  هافهرستبر روي 

 :، شاملهاآنایجاد کتابخانه و چگونگي استفاده از 

اضافه، حذف و ویرایش  -ایجاد و حذف ستون در یک کتابخانه -ایجاد و حذف یک کتابخانه اسناد

دادن یک  ویلطریقه تحویل گرفتن و تح -اسناد بنديدستهو  هاپوشهایجاد  -یک سند در کتابخانه

-قبلي هاينگارشتنظیم و کار با تاریخچه ویرایش اسناد و بازگرداني اسناد به  -هاکتابخانهسند در 

تنظیم سطح دسترسي بر  -هاآناز یک کتابخانه به محل قبلي  شدهحذفبازگرداني مجدد اسناد 

 هاآنروي کتابخانه و اسناد موجود در 

 هاکتابخانهو  هافهرستو اسناد موجود در  هافهرستاطالعات  فیلتر کردنو  سازيمرتب

 موردنظرو اعالم تغییر در اطالعات یا اسناد به کاربران  رسانيپیامانجام تنظیمات 

 هاکتابخانهو  هافهرستو اسناد موجود در  هادادهسازمان از  موردنیاز هاگزارشایجاد نماها و 

- 6 

 SharePoint - 4( در Web Pagesایجاد و مدیریت صفحات وب ) 4
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ها  Web Partشناخت  -( در صفحات وبLayoutبندي طرح صفحات )ایجاد و ویرایش پیکر

ها و  Web Partسازي تنظیم و سفارشي -در صفحات وب هاآنها و استفاده از  App Partو 

App Part  هاي هاي صفحات و بازگرداني صفحات به نگارشتنظیمات تاریخچه نگارش -ها

 موردنظررساني و اعالم تغییر در صفحات به کاربران انجام تنظیمات پیام -قبلي

5 

 SharePoint هايسایتایجاد و مدیریت انواع 

طریقه ایجاد،  -هاآن کاربردهايو  SharePoint فرضپیش هايسایتشناخت انواع 

کاربري و  هايگروهایجاد  -SharePoint در هاسایت، ویرایش و حذف انواع گذارياشتراک

 - هاسایتي مختلف هابخشکاربري در  هايگروهمدیریت سطح دسترسي کاربران انفرادي و 

نیازهاي سازمان از یک سایت  بر اساس هاآنو تنظیم  (Site Features) شناخت امکانات سایت

ویکي  هايسایت(، Community sitesاجتماعي ) هايسایتایجاد و مدیریت  -

(Enterprise Wiki site و )هاوبالگ (Blog site )آن در مدیریت دانش و  و کاربرد

 هاسازماناطالعات در  گذارياشتراک

- 4 

6 

 (Project Sitesهاي پروژه )ایجاد و مدیریت سایت

ایجاد یک لیست وظیفه و کار با جدول زماني  -( Project siteپروژه ) ایجاد یک سایت

(TimeLine )-  ها با استفاده ازمدیریت پروژه -هاي وظایف یستلایجاد و مدیریت وظایف در 

 Microsoft Projectو  SharePointهاي افزارقابلیت یکپارچگي نرم

- 4 

7 

 اتوماسیوني هايسامانهایجاد، پیکربندي و مدیریت گردش کارها در 

ایجاد و پیکربندي گردش کارها بر روي  -هاسازماناتوماسیوني در  هايسامانهآشنایي با مفاهیم 

مدیریت وظایف  - هاسایتدر  ایجادشدهمدیریت گردش کارهاي  -SharePoint هايسایت

 Microsoftو  SharePoint افزارهاينرمبا استفاده از قابلیت یکپارچگي  کارهاگردش 

Outlook 

- 4 

8 

 Microsoft و SharePoint، Microsoft Excel افزارهاينرماستفاده از قابلیت یکپارچگي 

Access 
 انتقال یک جدول -SharePoint و یک لیست Excel انتقال داده بین یک صفحه گسترده

Excel (Excel Table) به یک سایت SharePoint- ایجاد یک راهکار Access (Access 

App) در یک سایت SharePoint  و ساخت یک جدول( دادهTable)  انتقال اطالعات  -در آن

انتقال و یا ارتباط یک  - SharePoint به یک لیست Access افزارنرمیک پایگاه داده موجود در 

 Access افزارنرمبا یک پایگاه داده در  SharePoint ستیل

- 4 

 32 - جمع 
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 باشد. SharePoint افزارنرم هايفرمفراگیر پس از گذراندن درس باید قادر به طراحي و مدیریت 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

SharePoint 2116 For 

Dummies 

Rosemarie Withee, 

Ken Withee 
-  2116 

Microsoft SharePoint 

2116 Step by Step 
Olga M. Londer, 

Penelope Coventry 
- 

Microsoft 

Press; 1 edition 2116 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

Server Based متصل به شبکه و یا ماشین مجازي هايسیستم رایانه با کارگاه   

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

 افزارنرممهندسي مسلط به  هايرشتهتحصیالت کارشناسي کلیه 

 :عه موردي و...(اي، پژوهش، گروه، مطالاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 ، گروه و...سخنران،، تمرین و تکرار، کارگاه عملي، پروژه 

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش) روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهدستشده، تولید نمونه کار )انواع سازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:سنجي و ...

اي و ...( پوشه پذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیتهاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار پرسش (کار عملي)پروژه و تولید نمونه کار  

 مجموعه کار و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 موبایل افزارهاي توسعهنرم درس -3-8
 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد

 32 - تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز -: نیازپیش

 موبایل توسعه افزارهاينرم و هامحیط انواع با آشنایي هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 مقدمه

 SDK ،NDK، SDK ازجملهصاحب پلتفرم، بررسي ابزارهاي توسعه موبایل  هايشرکتمعرفي 

براي ساخت هاي طراحي وب هاي توسعه و ابزارهاي هیبرید که از تکنولوژي، معرفي محیطیتیون

 ندارند نویسيبرنامهو نیازي به یادگیري زبان  کنندميهاي موبایل استفاده اپلیکشن

- 2 

2 

 موبایل افزارهاينرممعرفي و بررسي ابزارهاي توسعه 

آشنایي (، ایجاد پروژه جدید، App Builder افزارنرم) یا App Makerیا  App Inventorمانند 

 Blocks Editor بخش و App Designer بخش با محیط،

- 2 

3 
 رهايو ابزا هاسربرگشن هاي موبایل، معرفي یبررسي استانداردهاي طراحي رابط کاربري در اپلیک

Designer هاي طراحي و تنظیمات آن، معرفي کامپوننتبراي طراحي رابط کاربري 
- 2 

4 
 نحوه تعامالت با صفحه لمسي و آشنایي با رویدادها

 و ... (Flung) ، پرتاب کردن روي صفحه(Drag) ، کشیدن روي صفحه(Touch) لمس صفحه 
- 2 

5 

 Canvas و ابزار هاچینش

، تنظیم خصوصیات Canvas ي موجود، استفاده از ابزارهاچینشچینش چیست، معرفي 

 ، تنظیم موقعیت و خصوصیات اشیا بر روي صفحهنمایشصفحه

- 2 

6 

 انیمیشن

به تایمر  Sprite ، اتصالSprite ، تغییر رنگSprite خصوصیات، حرکت دادنها و  Sprite کار با

 وضعیت بر اساس تایمر و تغییر

- 2 

7 

 ذخیره اطالعات

، درج، ویرایش و حذف اطالعات در پایگاه Tinny انواع پایگاه داده، پایگاه داده، Storage سربرگ

 شدهذخیرهداده و نمایش اطالعات 

- 4 

 2 - ، مدیریت پیامک اندروید(SMS)پیامک و ارسال  Texting کامپوننت 8

9 
 تایمر و شمارنده

 اجراي کار بنديزماندریافت ساعت سیستم، استفاده از تایمر، تایمرهاي چندگانه، 
- 2 

11 

 کار با سنسورها

ر دآشنایي با سنسورها، بررسي عملکرد سنسور، بررسي اطالعات دریافتي از سنسور و اعمال نتیجه 

 پروژه

- 2 

 2 - اسکنر و کار با بارکدها 11
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اطالعات دریافتي از طریق بارکدها، جستجو در  آوريجمعافزودن اسکنر، دریافت اطالعات بارکد، 

 QR و اسکن کد QR کدهايوب بر اساس بارکد، کار با 

12 
 ابزار بررسي صدا و دوربین

 گفتار، کار با دوربینافزودن ابزار تشخیص صدا به پروژه، تبدیل متن به 
- 2 

13 

 اتصال به اینترنت

، ذخیره داده از اینترنت، جستجو در ActivituStarter ، استفاده ازWebViewer کار با ابزار

 ها APIطریق وب، 

- 2 

14 
 نهایي سازي و ارائه

 اجرا و تست عملکرد، خطایابي، خروجي گیري براي اجرا بر روي گوشي
- 2 

 2 - و ... هاسرویسوب، امکان اتصال به GSPمعرفي سایر امکانات مانند شتاب سنج، جهت سنج،  15

 32 - جمع 

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 .بود خواهد موبایل توسعه افزارنرم یک حداقل از استفاده به قادر درس گذراندن از پس فراگیر

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 - - - - (guide) افزارنرمفایل راهنماي 

 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 .اینترنت به متصل و جاوا و موبایل توسعه افزارنرم نمونه یک به شده مجهز کامپیوترهاي و رایانه آزمایشگاه

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

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

 موبایل.

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهارائه درس )سخنران، مباحثهروش تدریس و 

 پروژه و عملي آزمایشگاه

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهمحیط...( انجام کار در 

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:و ...

 تعریف پروژه عملي ،آزمون عملي
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 1نویسي موبایل برنامه درس -3-9
 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز پیشرفته نویسيبرنامه: نیازپیش

 موبایل هايعاملسیستمبراي  نویسيبرنامه هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 )ساعت(زمان یادگیري 

 عملي نظري

 - 1 هازبانو تفاوت آن با سایر  معرفي زبان جاوا 1

 3 1 و ...( try-catchآشنایي با انواع متغیرها، تعریف متغیرها، عملگرها، دستورات شرطي )ساختار  2

 3 1 و توابع در جاوا هاحلقه 3

 3 1 و وراثت در جاوا ءگرایيشي 4

 3 1 و ...( SDKآن )آشنایي با  سازشبیهو  Android Studio اندازيراهنصب و  5

 3 1 و ...( و تولید اولین پروژه اندرویدي هادایرکتوريآشنایي با محیط آن )معرفي منوها،  6

 TextView 1 3آشنایي با چینش عناصر در اندروید و  7

8 
، تعریف رویداد Button، کار با هابارنگ)کار  Events و Buttonو ابزار  هابارنگآشنایي 

Click  وlongClick  برايButton) 
1 3 

9 
 Activity بین جایيجابه در اندروید )تعریف اکتیویتي جدید، Activityآشنایي با چرخه حیات 

 ها و ...(
1 3 

 3 1 تعریف منو و کار با آن هايروشآشنایي با انواع منو در اندروید و  11

 3 1 (هايویژگي)بررسي  در اندروید EditTextآشنایي با  11

 3 1 (و... Relative Layout ،Linear Layout)هاي مختلف در اندروید  layoutآشنایي با  12

 3 1 ي آن(هاداده)معرفي ابزارهاي مختلف، ساخت فرم، اعتبار سنجي و دریافت  هافرمباکار  13

14 
 با استفاده از Activityدریافت اطالعات فرم و جابجایي اطالعات بین دو ) Intent آشنایي با

Intent )... و 
1 3 

 ImageView 1 3 آشنایي با ابزار 15

 3 1 و ...( ListView) هافهرستآشنایي با  16

 3 - هاآن سازييشخصو اعمال تغییرات براي  SnackBar و Toastکار با  17

 48 16 جمع 
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 ندرویدا عاملسیستمبرای  نویسیبرنامهآشنایی با زبان جاوا و 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Learn Android Studio: Build 
Android Apps Quickly and 
Effectively (2nd edition) 

Adam Gerber, 

Clifton Craig, 

David Selvaraj 
- Apress 2118 

 Android) نویساناندروید براي برنامه

studio)  دیتل -دیتل 
 پل دیتل

بهرام پاشایي، 

 صمد زادهمحمدرضا 
 1396 ادبستان

در  Android نویسيآموزش کاربردي برنامه

 شامل نگارش :Android studio محیط

Android  7.1.1نگارش ؛ و Android 

studio 2.3 

 جي. پاول کاردل
سید علیرضا 

 جوینانيقمصري
 1396 پندار پارس

ر نویسان: با رویکرد مبتني ببرنامهاندروید براي 

 نویسيبرنامه

 ،هاروي دیتل، پل دیتل

 الگزاندر والد
 1396 نص کامران سیروسیان

Java 9 نویسانبراي برنامه جي دیتلپال   1397 آیالر بهرام پاشایي 

 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 تخته سفید یا سیاه – موردنیاز افزارهاينرمنصب  –ویدیو پروژکتور  –دستگاه کامپیوتر  15حداقل  -متر فضاي کارگاهي 25حداقل 

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

( یا مهندسي فناوري اطالعات، دارا بودن سابقه طراحي اپلیکیشن و افزارنرمدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر )

 اندروید استودیومسلط به زبان جاوا و 

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 ايپروژهسخنراني، مباحثه و تمرین و تکرار در کارگاه، 

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -عملکرديهاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، پرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

اي تحقیقاتي، خود هها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:سنجي و ...

 تعریف پروژه عملي ،آزمون عملي ،آزمون کتبي
 

 

 

 
 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-503777/پدیدآورنده-سیدعلیرضا-قمصری-جوینانی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-503777/پدیدآورنده-سیدعلیرضا-قمصری-جوینانی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-503777/پدیدآورنده-سیدعلیرضا-قمصری-جوینانی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-503777/پدیدآورنده-سیدعلیرضا-قمصری-جوینانی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-473387/پدیدآورنده-پل-دیتل/
https://www.gisoom.com/search/book/author-267845/پدیدآورنده-هاروی-دیتل/
https://www.gisoom.com/search/book/author-267845/پدیدآورنده-هاروی-دیتل/
https://www.gisoom.com/search/book/author-602676/پدیدآورنده-الگزاندر-والد/
https://www.gisoom.com/book/11403524/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-Java-9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-267844/پدیدآورنده-پال-جی-دیتل/
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 عاملسیستم آزمایشگاهدرس  -3-11
 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد

 32 - تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز عاملسیستم: نیازپیش

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

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 و کاربرد عاملسیستم، افزارسخت ازلحاظکامپیوتري  هايسیستم بنديردهآشنایي با انواع 

اي کاري هو سرورها، انواع ایستگاه سوپرکامپیوترهاو کاربرد، شامل:  افزارسخت ازلحاظکامپیوتري  هايسیستم بنديرده

(Thin Client و ... ،Zero Clientماشین ،)هاي سیار 

 بازمتنعامل،  هايسیستم دهندگانتوسعهنوع سیستم،  ازلحاظکامپیوتري،  هايسیستمعامل مربوط به  هايسیستم بنديرده

 بودن و ... بازمتنیا غیر 

 هاي کاري، مانند:سرور و ایستگاه هايبنديردهعامل در  هايسیستم ترینمتداولبا  آشنایي

MS Windows هاي نسخه مانندهاي آن، و 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  عاملسیستمآشنایي با 

، 11 ندوزیو هايویرایش سهیمقا، 11 ندوزیو هايویرایش انواع، 11 ندوزیو در شده روزرسانيبه ای دیجد يهاقابلیت

 11 ندوزیو به ارتقا، 11 ندوزیو نصب يبرا الزم افزارسخت

- 2 

3 

 11 ندوزیو اندازيراه و نصب

، BIOS به نسبت UEFI يایمزا، UEFI حالت در ندوزیو نصب، 11 ندوزیو نصب جهت يممور فلش سازيآماده

 ندوزیو يرو الزم ماتیتنظ، VMware Workstation يرو 11 ندوزیو نصب، MBR و GPT هايپارتیشن تفاوت

11 

- 2 

4 

 2116سرور  ندوزیو اندازيراه و نصب

نصب ، 2116سرور  ندوزیارتقاء به و، 2116سرور  ندوزیو يهاشیرایانواع و، 2116سرور  ندوزیدر و دیجدهاي ویژگي

سرور  ندوزیو يالزم رو ماتیتنظ، VMware Workstation يرو 2116سرور  ندوزینصب و، 2116سرور  ندوزیو

2116 

- 2 

5 
 11ویندوز ها در آشنایي با کاربرها و گروه

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

 MMCي تیریمد کنسول طریق از Group و User ساخت، Cmd طریق از Group و User ساخت، Manage بخش

- 2 

6 

 در ویندوز هاآنآشنایي با پرینترها و پیکربندي 

یکربندي پرینتر ویندوز، نصب و پ عاملسیستم، نصب و پیکربندي پرینتر روي نتریپر به مربوط يوهایسنار، پرینتر انواع

در  نتریپر هايسسروی، نتریپر هايدرخواست به مربوط ماتیتنظپرینتر در شبکه،  گذارياشتراکتحت شبکه، نصب و به 

 نتریپر به مربوط ماتیتنظویندوز، 

- 2 
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7 
 ویندوزسطوح دسترسي در 

 Auditing ،Effectiveي، دسترس سطوح بر يکپ و انتقال تأثیر، Special Permissions، ها Permission انواع

Access 

- 2 

8 

 اطالعات گذارياشتراک به

 & Offline File، اطالعات گذارياشتراک به مورد در يکاربرد نکات، اطالعات گذارياشتراک به هايروش

Synchronization Center ،قسمت از اطالعات گذارياشتراک به Manage ،قیطر از اطالعات گذارياشتراک به 

MMC ،قیطر از اطالعات گذارياشتراک به Cmd ،ساخت Batch File 

- 3 

9 
 2116آشنایي با سرویس اکتیو دایرکتوري در ویندوز سرور 

 Domainبه  ستمیس کیالحاق ، Active Directory سینصب سرو، Active Directoryساختار 
- 2 

11 
 2116در ویندوز سرور  DNSسرویس  اندازيراهنصب و 

 يبررس، Zoneمربوط به  اتیخصوص يبررس، Forward Lookup Zoneطریقه ساخت ، DNS سینصب سرو
Secondary Zone 

- 3 

11 
 2116در ویندوز سرور  DHCPسرویس  اندازيراهنصب و 

 Scope مختلف هايقسمت يبررس، Scopeساخت ، DHCP سیسرو يکربندینصب و پ، DHCPعملکرد  زهحو
- 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 ،ماتیتنظ يرس، برشدهساخته استیس شیرایو 

 هااستیس اتیخصوص يبررس، Group policy managementدر 

- 3 

13 
 آشنایي با سیستم رجیستري ویندوز

 هاي رجیستريآشنایي با ساختار و قابلیت

 هاي رجیسترينمونه از قابلیت انجام چند

- 2 

14 

 و ابزارهاي پشتیبان گیر عاملسیستمآشنایي با ابزارهاي تکثیر 

 ویندوز براي تکثیر سازيآمادهو  sysprep بافرمانآشنایي 

 Acronis True Image ،Acronis Backupمانند:  هاآنپشتیبان گیر و نحوه کار با  افزارهاينرمآشنایي با 

Advaneced ،Deep Freeze ... و 

- 2 

 32 - جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 هاي کاري تحت ویندوز آشنا خواهد شد.عامل سرور و ایستگاه هايسیستمفراگیر پس از گذراندن درس با نصب و پیکربندي 
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -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 

 1395 کتاب سبز - خانياحسان قاسم Microsoft Windows 11نصب و پیکربندي 

)جلد  Windows Server 2116نصب و پیکربندي 

 اول(
 1396 کتاب سبز - خانياحسان قاسم

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

 :(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

هاي کامپیوتري با حداقل یک سال شبکه مهندسي افزار یاداشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطالعات یا مهندسي نرم

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

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه)سخنران، مباحثه روش تدریس و ارائه درس

انجام سناریوهاي مختلف-کار عملي-سخنراني  

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديهاي پرسشروش سنجش و ارزشیابي درس )

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود ها گزارش فعالیتقاالت و طرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:سنجي و ...

 تمرین عملي، آزمون عملي 
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 هاي کامپیوتريدرس کارگاه شبکه -3-11
 عملي نظري 

 1 - تعداد واحد

 48 - تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز هاي کامپیوتريمباني شبکه: نیازپیش

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

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

، مانند: هاي محليشبکه تجهیزاتهاي محلي، آشنایي با سازندگان معروف آشنایي با مفاهیم و کاربردهاي شبکه

Dlink ،TP-Link ،Cisco ،MikroTik  هاي محصوالت و مقایسه قیمت بنديردهآشنایي با  .هاآنو مقایسه

 .هاآن

- 2 

2 

و انواع آن، داکت و انواع  Rack، مانند: هاآن سازيپیادههاي محلي و نحوه ، شبکهPassiveآشنایي با عناصر 

ابل و تستر ک کشيکابلها و کانکتورها، آشنایي با ابزارهاي موردنیاز ، انواع سوکتCatسري  هايبافهآن، انواع 

 و نحوه سوکت زدن. Catسري  هايبافهبندي در  بارنگشبکه، آشنایي 

- 6 

3 

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

 .Router ،Access Point ،Server، هاآن

 Multi Layerو  Unmanaged Switch ،Management Switchها، مانند: سوئیچ بنديردهآشنایي با 

Switch 

- 2 

4 

 مانندمنابع مختلف،  گذارياشتراکدر ویندوز و به  Workgroup صورتبهعملي یک شبکه محلي  اندازيراه

، getmacرامین . کار با فشدهگذاشتهفایل، پرینتر و ... . تعیین دسترسي و مجوزهاي کاربران به منابع به اشتراک 

ipconfig ،ping. 

- 6 

5 

و نحوه نصب و کار  GNS3و  Cisco Packet Tracerمحیط شبکه، مانند:  سازشبیه افزارهاينرمآشنایي با 

 .هاآنبا 

و نحوه اتصال و کار با آن. آشنایي با فرامین  Cisco IOSهاي قابل مدیریت مانند: سوئیچ عاملسیستمآشنایي با 

 IOS عاملسیستماولیه 

- 4 

6 

. آشنایي با Unmanagedهاي مبتني بر سوئیچ Ethernet، معایب Broadcast Domainآشنایي مفهوم 

پشتیباني از  باقابلیتهاي سوئیچ. آشنایي با Trunk، مفهوم IEEE812.1Qو استاندارد  VLANمفهوم 

VLAN ها در و مکانیزم هدایت فریمVLAN مختلف. يها 

- 4 

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

 مختلف
- 4 

8 
سناریوهاي عملي  . انجامVTPبا پروتکل  VLANو نحوه تعریف  VTP ،CDP هايپروتکلآشنایي با 

 مختلف
- 4 

9 
روف تجاري مع هايبانامآشنایي با ساختار روتر و کاربرد آن در شبکه و تفاوت آن با یک سوئیچ. آشنایي 

 .هاآنو مقایسه  MicroTikو  Ciscoروتر مانند:  تجهیزات سازندههاي شرکت
- 2 



41 
 

11 
. نحوه پیکربندي MikroTik RouterOSو  Cisco IOSروتر مانند:  عاملسیستمآشنایي و نحوه کار با 

Interface روتر، تعریف  يهاStatic Route  وDefault Route .و انجام سناریو عملي 
- 6 

11 
از طریق روتر با  LANو نحوه ارتباط شبکه  NATروي روتر، آشنایي با سرویس  DHCP اندازيراهنحوه 

 .trace routeو  nslookupاینترنت. استفاده از فرامین تست مانند: 
- 4 

 48 - جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 یک شبکه محلي و نحوه پیکربندي آن آشنا خواهد شد. Activeو  Passiveفراگیر پس از گذراندن درس با عناصر و تجهیزات 

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

 1392 کیان رایانه سبز  میثم ناظمي شبکه هاي کامپیوتري و کارگاه

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

Wiki 
2117 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

 :(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

هاي کامپیوتري با حداقل یک سال شبکه مهندسي افزار یاداشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطالعات یا مهندسي نرم

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

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه)سخنران، مباحثه روش تدریس و ارائه درس

انجام سناریوهاي مختلف-کار عملي-سخنراني  

ب و رفع عی -یابي)عیبآزمون شناسایي  -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسشروش سنجش و ارزشیابي درس )

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:... سنجي و

 تمرین عملي، آزمون عملي

 

 
 
 
 

 

 عملي نظري 
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 1 - تعداد واحد افزارهاي گرافیکينرم آزمایشگاه درس -3-12

 32 - تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز -: نیازپیش

 ها و صفحات وبافزارنرمگرافیکي  هايپوستهطراحي و اجراي  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
، Photoshop ،Illustrator افزارهاينرمگرافیکي و معرفي  افزارهاينرمآشنایي با انواع 

Lightroom  وCorel 
- 2 

 Photoshop - 2 افزارنرمآشنایي با محیط  2

 2 - کار با ابزارهاي انتخاب 3

 Transform - 2استفاده از دستورات  4

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

 2 - و دستورات آن هاالیهآشنایي با  6

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

 Layer Style - 2و  Typeطراحي و اجراي لوگوي سایت با استفاده از ابزارهاي  8

 2 - هاماسکطراحي و اجراي اجزاي مختلف سایت مانند بنر سایت با استفاده از  9

 Action - 2و دستورات  Automatآشنایي با مفهوم  11

 Action - 2توسط دستورات  SlideShowیک  موردنیازروتوش رنگ و جلوه گذاري تصاویر  11

 Slice - 2مختلف صفحات وب توسط ابزار  هايقسمت سازيذخیرهبرش و  12

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

 2 - موردنیازو ابزارهاي  Illustratorآشنایي با اصول طراحي صفحات وب وکتور در  14

 4 - با فرمت مناسب وب هاآنو گرفتن خروجي از  Illustratorدر  Sliceابزار برش اجزاي سایت با  15

 32 - جمع 

 

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 .باشد وب صفحات و هاافزارنرم گرافیکي هايپوسته اجراي و طراحي به قادر باید درس گذراندن از پس فراگیر
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 درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( منبع -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 روزنه  مسعود شباهنگ فتوشاپ در اعماق

 Illustratorکاربر 
 –محمدرضا محمدي 

 عفت قاسمي
 

 ايهحرفکتب فني و  تألیفدفتر 

 وپرورشآموزشوزارت 
1393 

طراح امور گرافیکي با 

 رایانه

 –محمدرضا محمدي 

 – پور غالميمریم  -عفت قاسمي

 معصومه رضایي

 
 ايهحرفکتب فني و  تألیفدفتر 

 وپرورشآموزشوزارت 
1391 

 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 

 سوابق تحصیلي و تجربي(:هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، ویژگي

 آموزشي تکنولوژي – گرافیک -کامپیوتر ارشد کارشناسي یا کارشناسي

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 کارگاه تکرار، و تمرین

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود ها گزارش فعالیتائه مقاالت و طرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:سنجي و ...

 ارزشیابي عملي، پروژه
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 درس زبان فني -3-13
 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت تخصصي  نوع درس:

 -: هم نیاز خارجيزبان : نیازپیش

 فني کامپیوتريآشنایي با واژگان و متون هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

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

 
6 - 

2 

 انواع متون فني مانند: بنديدستهآشنایي با ساختار یک متن کامپیوتري انگلیسي و 

 هاانواع کاتالوگ

 ها )راهنماهاي دستوري و گرافیکي(افزارنرمانواع راهنماها در 

(، دفترچه راهنماي نصب User Guideدفترچه راهنماي کاربري ) مانندهاي راهنما تجهیزات انواع دفترچه

(Installation Manualدفترچه ،)( هاي راهنماي تنظیماتSetting Guideدفترچه ،) فني هاي راهنماي

(Technical Manual دفترچه ،)یابيعیب (Troubleshooting Manual) ... و 

2 - 

3 

 هاي زیر:بنديدستهآشنایي با واژگان فني در قالب متون انگلیسي کامپیوتري در 

 واژگان پایه

 افزارسختواژگان حوزه 

 نویسيبرنامه هايزبانو  افزارنرمواژگان حوزه 

 عامل هايسیستمواژگان حوزه 

 هاواژگان حوزه پایگاه داده

 هاي کامپیوتريواژگان حوزه شبکه

 و وب حوزه اینترنتواژگان 

 واژگان حوزه امنیت اطالعات

 واژگان حوزه فناوري اطالعات

 واژگان حوزه تجارت الکترونیک

16 - 

4 
ا هرایانش ابري، اینترنت اشیاء، کالن داده مانندهاي روز، آشنایي و بررسي یک مقاله مرجع انگلیسي از فناوري

 و ...
8 - 

 - 32 جمع
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 گردد.هاي مختلف آشنا ميفراگیر پس از گذراندن درس با واژگان فني کامپیوتري در حوزه

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     منابع اینترنتي روز

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 
 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور نفره، تخته وایت برد، 31کالس تئوري 

 :(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

قه کامپیوتري با حداقل یک سال ساب هايشبکه مهندسي یا افزارنرمداشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطالعات یا مهندسي 

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

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(کارگاه، آزمایشگاه، پروژهاي، تمرین و تکرار، )سخنران، مباحثه روش تدریس و ارائه درس

 مطالعه موردي -گروهي پژوهش -تمرین -مباحثه -سخنراني

رفع عیب و ...( انجام کار  -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسشروش سنجش و ارزشیابي درس )

 پذیري، رعایت اخالقهاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار )مسئولیتها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيشبیههاي در محیط

 (:هاي تحقیقاتي، خود سنجي و ...ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرححرفه

 هاي شفاهي، آزمون کتبيپرسش
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 هاپایگاه داده درس -3-14
 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت تخصصي  نوع درس:

 -: هم نیاز -: نیازپیش

جیم. ي حهادادهداده. آشنایي با  هايپایگاهسیستم پایگاه داده و انواع  چند سطحيو معماري تخصصي آشنایي با مفاهیم هدف کلي درس: 

 استاندارد. SQLزبان پایگاه داده و آشنایي با  سازينرمالو سطوح  ERو نحوه ترسیم نمودار  ايرابطهمدل  خصوصاًداده  هايمدلمعرفي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
 هافایلبر  ايمقدمه

 ي حجیمهادادهذخیره و بازیابي اطالعات،  هاينسلعناصر و اجزاي فایل، مشکالت فایل، 
4 - 

2 

 هادادهتعریف پایگاه 

 هايویژگي، انواع کاربر، افزارنرم، معرفي انواع افزارسخت هايویژگيپایگاه داده، تخصصي عناصر 

 ORDBMSو  RDBMSو  DBMS هاآنداده و کاربردهاي  هايپایگاهداده. انواع 

4 - 

3 

 هادادهمعماري پایگاه 

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

 -زبان فرعي داده –زبان میزبان  -ارتباطات بین دیدها –داخلي، دید ادراکي، دید خارجي  دید

 هادادهدیکشنري  مدیر پایگاه داده، وظایف مدیر پایگاه داده،

4 - 

4 
 سیستم مدیریت پایگاه داده

 داده، ارتباط سیستم مدیریت پایگاه داده و سطوح معماري پایگاه دادهوظایف سیستم مدیریت پایگاه 
2 - 

5 
 روند اجراي درخواست کاربر در سیستم

 نحوه ارتباط، نحوه اجراي درخواست
2 - 

6 

 داده سازيمدل هايروشانواع 

با مزایا و  ءگراشي-ايرابطه، ER ايرابطه، ايشبکهي، مراتبسلسلهداده  هايمدلتوصیف و تشریح 

 هاآنمعایب 

4 - 

7 

 ايرابطهمدل داده 

 رابطه، ویژگي، تاپل، بسط، کاردینالیتي

 مفاهیم موجودیت، موجودیت ضعیف، فرا موجودیت،

 ، رابطه یک به چند، رابطه چند به چندیکبهیکمفاهیم رابطه، رابطه 

 ت چندگانه،استنتاجي، صف، صفت کلید خارجي، صفت تخصصي مفاهیم ویژگي )صفت(، صفت کلید 

 ايرابطهقواعد جامعیت در مدل داده  -تعریف جامعیت 

4 - 

8 

 هارابطهعملیات روي  سازيپیاده

تعریف داده، دستکاري داده و مدیریت داده، ایجاد تخصصي استاندارد و شرح دستورات  SQLزبان 

 روي پایگاه داده اينمونه وجوهايپرس

4 - 

 - 4 سازينرمال 9



46 
 

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

 - 32 جمع 

 

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
م را ي حجیهادادهرا تعریف نماید، تعریف و کاربرد  هاآنو انواع  ايرابطهفراگیر پس از گذراندن درس باید قادر باشد ساختار پایگاه داده 

استاندارد استفاده نماید و با مفهوم  SQLدستورات طراحي ساختار پایگاه داده را بشناسد، بتواند از  هايمدلو  هاروشتوضیح دهد، 

 آشنا شود. سازينرمال

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 جلوه  رانکوهيروحاني  هادادهبر پایگاه  ايمقدمه

  پایگاه داده  هايسیستممفاهیم 

-آبراهام سیلبرشاتس

اس -هنري اف کورت

 سودارشان

عین اهلل جعفرنژاد 

 قمي
 1392 علوم رایانه

 1392 دانشگاه علم و صنعت  مصطفي حق جو بانک اطالعاتي

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

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت 

 پروژکتور ویدئو برد، وایت تخته تئوري، کالس

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

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

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 اياي، تمرین، پروژهسخنران، مباحثه

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش) روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيشبیههاي ...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:سنجي و ...

 هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبيپرسش
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاسیستموتحلیل درس تجزیه -3-15
 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز -: نیازپیش

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

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 )ساعت( زمان یادگیري

 عملي نظري

1 
ي باز و هاسیستم سیستم و نگرش سیستمي، و فرعي،تخصصي  هايسیستم، هاسیستممفاهیم تحلیل 

 بسته
2 - 

2 

یستم، تشریح س تحلیلگر، وظایف هاسیستم وتحلیلتجزیه، فواید هاسیستموظایف واحد تجزیه تحلیل 

اطالعات،  آوريجمعشناخت مشکل و تبیین آن، ایجاد فرضیه، )سیستم  وتحلیلتجزیهمراحل 

و ارائه  گیرينتیجه اطالعات، وتحلیلتجزیه اطالعات، بنديطبقهاطالعات،  گردآوري هايروش

 استقرار طرح جدید، ارزیابي عملکرد( آزمایش طرح جدید، اجرا، تهیه و تنظیم گزارش، ،حلراه

6 - 

3 

سازمان بر مبناي تعداد، سازمان بر مبناي وظیفه، سازمان ) دهيسازماناصول و مفاهیم سازماني، مباني 

بر مبناي قلمرو عملیاتي محل  سازمان ،رجوعارباببر مبناي نوع عملیات، سازمان بر مبناي مشتري 

 ماتریسي( جغرافیایي، سازمان بر مبناي محصول نوع تولید، سازمان بر مبناي پروژه، سازمان

4 - 

4 
 ،هافرم کنترل ، بررسي جریان کار و انواع نمودار،کارتقسیم، بررسي هاسیستم وتحلیلتجزیهفنون 

 کار یريگاندازه بایگاني، هايسیستماسناد و  کنترل
2 - 

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

 - 2 و فواید آن هاروشکارسنجي،  6

 - 2 .(و use cases) هانیازمندي سازيمدل 7

 - UML 2با استفاده از  ءگراشيو تحلیل  سازيمدل 8

 - 2 توسعه چابک 9

 - 2 افزارنرمطراحي سیستم و معماري  11

 - 2 مدیریت پروژه 11

 - 32 جمع
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 هانیازمندي تحلیل و سازيمدل هايروش با آشنایي و افزارنرم طراحي و تحلیل هايروش با آشنایي

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

)ویراست هشتم( افزارنرممهندسي   

 

بروس آر.  -راجر اس. پرسمن 

 ماکسیم

 جعفر نژاداهلل عین

ابراهیم  -قمي 

 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 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

 :(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

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

 يافزارنرم هايپروژه مدیریت و هاسیستم طراحي و تحلیل مباحث به مسلط و مرتبط

 اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(:اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه)سخنران، مباحثهروش تدریس و ارائه درس 

 تمرین -مباحثه -سخنراني

...(  رفع عیب و -یابي)عیبآزمون شناسایي  -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسشروش سنجش و ارزشیابي درس )

پذیري، هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار )مسئولیتها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 (:... هاي تحقیقاتي، خود سنجي وها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحرعایت اخالق حرفه

 پروژه تعریف ،کتبي آزمون
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  طراحي وب درس -3-16
 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز -: نیازپیش

 JS و CSS یادگیري هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس 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 ،comment، css شناخت)

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 ،scpecificity ،Sourceآبشار  و CSS قواعد هاياولویتو  بريارث

order بريارث، کنترل) 
- 2 

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

effects) 
1 2 

 CSS - 2خطایابي و رفع خطا  7

8 
ایل دهي متن، استایل دهي به لیست، است بنديالیهاستایل فونت، ،  تایپوگرافي و استایل دهي به متن

 هافونتبه لینک، وب 
- 3 

9 

 CSSدر  بنديالیه

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

layout) 

2 4 

 CSS - 2در  Animationsو  Transitionsمعرفي  11

11 
پیش  و CSS هايو رکو معرفي فریم  Resopnsiveمعرفي طراحي  –مفاهیم پیشرفته 

 CSS هايپردازنده
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 - هاحلقهشرطي،  هايعبارت 14

15 Scope ،Hoisting ،strict mode 1 1 

 1 3 (Closures، فراخوانيتعریف، پارامتر، ) توابع 16
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 3 - منظم هايعبارتو  JSتوابع آماده  17

 Dom 1 4رویدادها و دسترسي به  18

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

 Es5 - 2به  Es6 ،Es7 ،Es8 ترجمهنحوه  21

 - JS (angular ،react ،jquery ،vue.js) 1 سکوهايمعرفي  –مفاهیم پیشرفته  21

 48 16 جمع 

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 .باشد کاربر سمت نویسيبرنامه و CSS از استفاده با وب صفحات بنديقالب به قادر باید درس گذراندن از پس فراگیر

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

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
سال 

 انتشار

CSS: The Definitive Guide 

FOURTH EDITION 

Eric A. 

Meyer and 

Estelle Weyl 
 

O’Reilly 

Media, 

Inc 
2118 

MDN web Docs Css  https://developer.mozilla.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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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

خته ت – موردنیاز افزارهاينرمنصب دریم ویور و سایر  –ویدیو پروژکتور  –دستگاه کامپیوتر  15حداقل  -متر فضاي کارگاهي 25حداقل 

 سفید یا سیاه

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

 کار در طراحي وب باسابقه کامپیوتر هايگرایشکارشناسي ارشد کلیه 

 :پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه)سخنران، مباحثه روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژهسخنراني، مباحثه و تمرین و تکرار در کارگاه، 

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهع دستشده، تولید نمونه کار )انواسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:و ...

 پروژه عملي، ارزشیابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 2نویسي موبایل برنامه درس -3-17
 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت تخصصي  نوع درس:

 -: هم نیاز 1موبایل  نویسيبرنامه: نیازپیش

 موبایل )تکمیلي مباحث قبلي( هايعاملسیستمبراي  نویسيبرنامههدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 3 2 دیالوگ در اندروید 1

 3 1 صوت و تصویر در اندروید 2

 Recycler View 1 4 با هافهرستنمایش  3

4 Broadcast Receiver 1 4 

 Sqlite 2 4کار با دیتابیس  5

6 Shared Preferences 1 3 

 4 1 ارتباط با اینترنت در اندروید و دانلود فایل از آن 7

 4 1 آپدیت وضعیت کاربر در صورت تغییر مکان و یا با فواصل زماني مشخص GPSاستفاده از  8

 4 1 آشنایي با نحوه رسم نمودارهاي مختلف در اپلیکیشن هاي اندرویدي 9

 4 1 اندروید SMS API ارسال و دریافت پیامک با 11

11 Fragment 3 1 ها 

 xml 2 4و  jsonي هادادهاستفاده از  12

 xml 1 4 هايانیمیشناستفاده از  13

 48 16 جمع 

 

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 ندروید(ا عاملسیستمبراي  نویسيبرنامه) 1موبایل  نویسيبرنامهتکمیل مباحث 
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 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Learn Android Studio: Build Android 

Apps Quickly and Effectively (2nd 

edition) 

Adam Gerber, 

Clifton Craig, David 

Selvaraj 
 Apress 2118 

 (Android studio) نویساناندروید براي برنامه

 دیتل -دیتل 
 پل دیتل

 -بهرام پاشایي

صمد محمدرضا 

 زاده

 1396 ادبستان

 در محیط Android نویسيکاربردي برنامهآموزش 

Android studio: شامل نگارش Android 

 Android studio 2.3 نگارش ؛ و7.1.1

 جي. پاول کاردل
سید علیرضا 

 جوینانيقمصري

پندار 

 پارس
1396 

نویسان: با رویکرد مبتني بر اندروید براي برنامه

 نویسيبرنامه

، هاروي دیتل، پل دیتل

 الگزاندر والد
 1396 نص کامران سیروسیان

Java 9  1397 آیالر بهرام پاشایي جي دیتلپال نویسانبراي برنامه 

 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 تخته سفید یا سیاه – موردنیاز افزارهاينرمنصب  –ویدیو پروژکتور  –دستگاه کامپیوتر  15حداقل  -متر فضاي کارگاهي 25حداقل 

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

ناوري اطالعات، دارا بودن سابقه طراحي اپلیکیشن و ( یا مهندسي فافزارنرمدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر )

 مسلط به زبان جاوا و اندروید استودیو

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 ايپروژهسخنراني، مباحثه و تمرین و تکرار در کارگاه، 

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش) روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:سنجي و ...

 آزمون کتبي + آزمون عملي + تعریف پروژه عملي
 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-503777/پدیدآورنده-سیدعلیرضا-قمصری-جوینانی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-503777/پدیدآورنده-سیدعلیرضا-قمصری-جوینانی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-503777/پدیدآورنده-سیدعلیرضا-قمصری-جوینانی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-503777/پدیدآورنده-سیدعلیرضا-قمصری-جوینانی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-473387/پدیدآورنده-پل-دیتل/
https://www.gisoom.com/search/book/author-267845/پدیدآورنده-هاروی-دیتل/
https://www.gisoom.com/search/book/author-267845/پدیدآورنده-هاروی-دیتل/
https://www.gisoom.com/search/book/author-602676/پدیدآورنده-الگزاندر-والد/
https://www.gisoom.com/book/11403524/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-Java-9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-267844/پدیدآورنده-پال-جی-دیتل/
https://www.gisoom.com/search/book/author-267844/پدیدآورنده-پال-جی-دیتل/
https://www.gisoom.com/search/book/author-267844/پدیدآورنده-پال-جی-دیتل/
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 نویسي مبتني بر وببرنامه درس -3-18
 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز طراحي وب: نیازپیش

 phpسمت سرور  نویسيبرنامهیادگیري زبان  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 3 2 عملگرهاو  متغیرها- phpمعرفي اسکریپت نویسي سمت سرور با  1

 8 2 تکرارشوندهکنترلي و  دستورهاي 2

 4 2 ماژوالر نویسيبرنامهبر  ايمقدمهو  توابع 3

 3 - و مدیریت حاالت استثنائي زدایياشکال 4

 4 2 هارشتهو  هاآرایه 5

 6 1 پردازش فرم 6

 2 1 فایل 7

 5 2 هانشستو  هاکوکي 8

 8 2 هادادهارتباط با پایگاه  9

 5 2 هافرمامن سازي و اعتبارسنجي  11

 48 16 جمع 

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 باشد. phpساده خرید آنالین و یا خبري با زبان  سایتوبفراگیر پس از گذراندن درس باید قادر به ایجاد حداقل یک 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

   w3schools.comسایت 

 

 - 

 مبتني بر وب نویسيبرنامه
 - محسن طاهریان - بهمن روائي

 بهنام روائي

 

 
 1389 ناقوس

Introduction PHP/MySQL 
Prof.Sham Tickoo Purdue 

Univ 
 

 
Packt Publishing 2118 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

 درسمساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز 

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

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

 کامپیوتر هايگرایش کلیه ارشد کارشناس

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(آزمایشگاه، پروژهاي، تمرین و تکرار، کارگاه، روش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 پروژه و عملي آزمایشگاه درسي، کالس

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساخته)انواع دستشده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:و ...

 پروژه تمرین، کتبي، آزمون
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 هاپایگاه داده آزمایشگاه درس -3-19
 عملي نظري 

 2 - تعداد واحد

 64 - تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز هادادهپایگاه : نیازپیش

-Tو انواع اشیاء و امکانات و استفاده از دستورات  Microsoft SQL Serverپایگاه داده  سازيپیادهآشنایي با محیط هدف کلي درس: 

SQL 
 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا رديف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

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

2 

 شامل: هادهندهسرویس اندازيراهاحراز هویت و  هايروشابزارها و  ،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-SQL Script - 4و یا  SSMSبا استفاده از محیط  ساخت پایگاه داده و ساخت کاربر پایگاه داده 3

4 

 شامل: SQL Serverي موجود در هادادهمعرفي انواع پایگاه 

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 Serverدر  هادادهمعرفي انواع  5

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

Primary Key  وForeign Key 
- 4 

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

8 
 مختلف آن شامل: هايقسمتو  SELECTآشنایي با ساختار کلي دستور 

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

9 
 شامل: T-SQL Scriptو  SSMSاطالعات از جداول با استفاده از  روزرسانيبهدرج و حذف و 

Insert, Delete, Update 
- 8 

11 
 شامل: Aggrigate Functionآشنایي با توابع محاسباتي 

MIN, MAX, COUNT, SUM, AVG 
- 8 

 4 - ها Queryو استفاده از آن در  Viewایجاد  11

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

 هاروال
- 8 

 64 - جمع 
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 انتظارمهارت هاي عمومي و تخصصي مورد  -ب
باشد و همچنین بتواند با استفاده از  SQL Serverپایگاه داده  اندازيراهفراگیر پس از گذراندن درس باید قادر به نصب، پیکربندي و 

ویرایش و یا استخراج نماید. همچنین با انواع اشیاء پایگاه داده  ،حذف ،درج هادادهاطالعات را در پایگاه  SQLدستورات استاندارد 

SQL Server  استفاده نماید. هاآنآشنایي داشته باشد و بتواند از 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 ناقوس  پژمان حسیني مقدماتي هادادهپایگاه 

 پایگاه داده آزمایشگاه

 عباس رمضان

 فاطمه نژادورزي،

 سقاواز عبدي

 1391 نوین فناوري 

 1388 ساکو  مهرداد سالمي پایگاه داده آزمایشگاه

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 Microsoft SQL Serverبرنامه  و شبکه به شده مجهز کامپیوترهاي و رایانه آزمایشگاه

 مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(: هايویژگي

 هادادهسال سابقه کار در حوزه پایگاه  3/ حداقل  افزارنرمکارشناسي و یا کارشناسي ارشد 

 :و...(اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 ايکارگاه، آزمایشگاه، پروژه

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

ار هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:و ...

 هاي عمليشده، تولید نمونه کار )پروژه پایاني( و پرسشسازيهاي شبیهانجام کار در محیط
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 مدار منطقي درس -3-21
 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز -: نیازپیش

 دیجیتالي هايسیستمو  هارایانهآشنایي دانشجویان با مباحث بخش منطق هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
 مقدمه

 اعداد دودویي -دودویي هايسیستم
2 - 

2 
 مبنا

 تبدیل مبنا - 16و  11و  8 اعداد مبناي
2 - 

 - 2 یيومنطق دود -کدهاي دودویي - دارعالمتاعداد دودویي بي عالمت و  -مکمل اعداد 3

4 
 جبر بول

 متعارف و استاندارد هايشکل -توابع بولي -قضایا و خواص جبر بول
4 - 

5 
 منطقيهاي گیت

  AND-OR-NAND –NOR-XOR-XNOR-NOT 
4 - 

6 
 سازي توابع بولساده

 یرهمتغ 5 -یرهمتغ 4 -متغیره 3 -متغیره 2، جدول کارنو سازيساده هايروش 
6 - 

7 

 مدارهاي منطقي ترکیبي

دي  -سرمالتي پلک -کد کننده -کدگشا -مقایسه کننده  -ضرب کننده  -تفریق کننده -جمع کننده

 پلکسرمالتي 

6 - 

8 
 مدارهاي ترتیبي

 فلیپ فالپ و انواع آنآشنایي با 
2 - 

9 
 هاثباتو ها شمارنده

 هاثبات معرفي -زمانغیر همو  زمانهم هايشمارنده، هاشمارندهآشنایي با 
2 - 

11 
 حافظه

 حافظه خواندني و نوشتني -حافظه فقط خواندني - واحد حافظهمعرفي 
2 - 

 - 32 جمع 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 ویندوز باشد. عاملسیستمپیشرفته الزم روي  تنظیماتفراگیر پس از گذراندن درس باید قادر به نصب، پیکربندي و انجام 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Digital Logic and 

computer design 
Morris Mano  Pearson College 

Div 
1979 

طراحي دیجیتال )مدار 

 منطقي(
Morris Mano  1382 خراسان سپید نامدکتر قدرت 

 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئو برد، وایت تخته تئوري، کالس

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

 یا سفید و پروژکتور سیاهتختهکالس درس با امکانات 

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 اي، تمرین و تکرارمباحثه سخنران،

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفهیت)مسئول

 (:سنجي و ...

 هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبيپرسش
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 هاساختمان داده درس -3-21
 عملي نظري 

 - 3 تعداد واحد

 - 48 تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز پیشرفته سازيبرنامه: نیازپیش

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

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
 مقدمه

 هدف و تعریف ساختمان داده و انواع آن
3 - 

2 

 ي اولیههادادهساختمان 

 جستجوي خطي و دودویي( -در حافظه  سازيذخیره)نحوه  بعديیکي هاآرایه

 (اسپارس -قطري  –انواع ماتریس مثلثي  -سازيذخیره)نحوه  هاماتریس

6 - 

3 
 سازيمرتب هايروش

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

4 

 پشته

 درج و حذف از پشتهعملیات  -کاربرد پشته

 (postfix, prefix, infixارزیابي عبارات محاسباتي )

4 - 

5 
 صف

 عملیات درج و حذف از صف -کاربرد صف  –انواع صف خطي و حلقوي 
3 - 

6 

 لیست پیوندي

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

 لیست هايگره

6 - 

7 

 درخت

 نخي تدرخ -درخت دودویي –انواع درخت

 (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
6   - 

 - 48 جمع 
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 وعن با توجه به کاربرد هر را تشریح نماید و هاآند عملیات مختلف روي توانميو  شودميآشنا  هاآنفراگیر با انواع ساختمان داده و کاربرد 

 ساختمان داده مناسب را انتخاب نماید. ،نویسيبرنامهداده در  ارساخت

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 انتشارات فاطمي - دکتر قدسي هاالگوریتمداده ساختارها و 

در  هادادهاصول ساختمان 
c++ 

 1386 ناقوس اندیشه - حسن علیزاده

 1388 دانشگاه هرمزگان حسین ابراهیم قلزم سیمور لیپ شوتز اصول ساختمان داده ها

 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئو برد، وایت تخته تئوري، کالس

 تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:هاي مدرس )مدرك ویژگي

 کامپیوتر هايگرایشکارشناس ارشد کلیه 

 اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس: )سخنران، مباحثه

 اي، تمرین و تکرارسخنران، مباحثه

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:سنجي و ...

 هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبيپرسش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 افزارسخت نویسيبرنامه درس -3-22
 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز منطقيمدار : نیازپیش

 يافزارسخت مختلف هايالمان با کار و افزارسخت نویسيبرنامه با آشنایي هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 3 1 هاپورتتعریف انواع پورت و ارسال و دریافت اطالعات از  1

 3 1 نترلر ها و انواع آنک میکروآشنایي با  2

 3 1 افزارهاسختي کد نویسي براي هامحیطمعرفي  3

 RFID 1 3و  LCDمانند  هاماژول، انواع یدکل ال اي دي، رله، هايالمانمعرفي  4

 Arduino 1 3 افزارنرمو  افزارسختآشنایي با  5

 Arduino 1 3 افزارسختو  نویسيبرنامهمحیط  اندازيراهنصب و  6

 USB 1 3و ارتباط از طریق پورت  Serial Monitorکار کردن با  7

 3 1 دیجیتال هايوروديدریافت اطالعات از  8

 3 1 آنالوگ هايوروديدریافت اطالعات از  9

 3 1 و نمایش میزان دما و رطوبت محیط LCDکار با نمایشگرهاي  11

 Touch 1 3کار کردن با کلیدهاي  11

 Bluetooth 1 3تبادل اطالعات و کنترل وسایل از طریق  12

13 
( )مقایسه انواع مختلف بردهاي رزبري پاي و بررسي Raspberry Piآشنایي با رزبري پاي )

 (هاآنمشخصات 
1 3 

 3 1 برد رزبري پاي نویسيبرنامه هايزبانمعرفي  برد رزبري پاي و هايعاملسیستمآشنایي با  14

 3 1 پیکربندي آن و (Raspbian) رزبین عاملسیستمنصب  15

 3 1 هاي گرافیکي توسط رزبري پاي LCDانواع  اندازيراه 16

 48 16 جمع 
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 آردوینو و پاي رزبري بردهاي با کار توانایي .يافزارسخت مختلف هايالمان با کار و افزارسخت نویسيبرنامه با آشنایي

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

آموزش جامع آردوینو 
ARDUINO 

مسعود ، اشکان طالبي

 علیرضا حاتمي، ينظر
 1396 دیباگران 

آموزش تضمیني نحوه کار با 

ARDUINO 
 بارت، استیون فرانک

علیرضا 

کشاورزباحقیقت، 

 محمد اهوازي

 1395 نبض دانش

 Raspberry Pi مرجع کامل
سینا ، شاهيحسین اعلم

 شیري
 1396 علمیران، عبادي 

Raspberry Pi Projects Andrew Robinson  Wiley 2113 

Arduino Programming 

in 24 Hours, Sams 

Teach Yourself 

Richard Blum  Sams Publishing 2114 

 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 تهیه – اهسی یا سفید تخته – موردنیاز افزارهاينرم نصب – پروژکتور ویدیو – کامپیوتر دستگاه 15 حداقل -کارگاهي فضاي متر 25 حداقل

 کافي تعداد به مرتبط تجهیزات و آردوینو و رزبري بردهاي مانند موردنیاز هايافزارسخت

 )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(: هاي مدرسویژگي

 مکاترونیک و برق مهندسي اطالعات، فناوري مهندسي کامپیوتر، مهندسي هايرشته از دریکي ارشد کارشناسي مدرک حداقل بودن دارا

 پاي رزبري و آردوینو بردهاي با کار باتجربه

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي، تمرینروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 ايپروژه کارگاه، در تکرار و تمرین و مباحثه سخنراني،

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:و ...

 عملي پروژه تعریف+  عملي آزمون+  کتبي آزمون
 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-578938/پدیدآورنده-اشکان-طالبی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-388962/پدیدآورنده-مسعود-نظری/
https://www.gisoom.com/search/book/author-388962/پدیدآورنده-مسعود-نظری/
https://www.gisoom.com/search/book/author-388962/پدیدآورنده-مسعود-نظری/
https://www.gisoom.com/search/book/author-351886/پدیدآورنده-علیرضا-حاتمی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-351886/پدیدآورنده-علیرضا-حاتمی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-267628/پدیدآورنده-حسین-اعلم-شاهی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-267628/پدیدآورنده-حسین-اعلم-شاهی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-267628/پدیدآورنده-حسین-اعلم-شاهی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-570977/پدیدآورنده-سینا-شیری/
https://www.gisoom.com/search/book/author-570977/پدیدآورنده-سینا-شیری/
https://www.gisoom.com/search/book/author-570977/پدیدآورنده-سینا-شیری/
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 ي نیکارآفردرس  -3-23
 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت تخصصي  نوع درس:

 نیاز: هم :نیازپیش

کسب و کار و کارآفریني . آشنایي با انواع کارآفریني . آشنایي با مفاهیم ایده و فرصت و تخصصي  میبا مفاه یيآشناهدف کلي درس: 

موفقیت و شکست کارآفرینان . تجزیه و تحلیل بازار و صنعت و رقبا . آشنایي با  هايداستان.  هاآن سازيتجاريشناسایي و  هايروش

 مختلف کسب و کار و طراحي با استفاده از بوم کسب و کار. هايمدل

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 با تعاریف و مفاهیم کارآفرینيآشنایي 

 تعاریف اولیه . کار . شغل ؛ حرفه . کارآفریني . آشنایي با محیط کسب و کار

2 

 
- 

2 

 آشنایي با انواع کارآفریني

انواع کارآفریني از قبیل کارآفریني خانگي . خانوادگي . روستایي . سازماني . دانشگاهي . اجتماعي 

  . فرانچایزینگ و ...

2 - 

3 
 ایده و فرصت سازيتجاريشناخت و 

 تایده و فرص سازيتجاريشناسایي ایده و فرصت .  هايروشآشنایي با مفاهیم ایده و فرصت . 
2 - 

4 

 موفقیت و شکست کارآفرینان هايداستان

ا ب ترجیحاًداستان موفقیت و شکست کارآفرینان جهاني و ایراني . )در این مبحث  6بیان حداقل 

 انتخاب شوند.( هامثالتوجه به رشته دانشجویان 

2 8 

5 
 طرح کسب و کار سنجيامکانتجزیه و تحلیل و 

 سازماني . مالي . بازار سنجيامکانتجزیه و تحلیل خدمت / محصول . تجزیه و تحلیل و 
2 8 

6 
 رقبا و صنعت سنجيامکانتجزیه و تحلیل و 

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

7 

 کسب و کار / طرح کسب و کار هايمدل

کسب و کار . استراتژي . منابع استراتژیک . شبکه مشارکت . مراوده با مشتري . بازار  هايمدل

 هدف . آشنایي با بوم کسب و کار

4 12 

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

 48 16 جمع
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار  -ب
 ه دفراگیر پس از گذراندن درس باید قادر باشد مفاهیم و تعاریف اولیه کارآفریني را شرح دهد . همچنین با استفاده از مفاهیم آموزش داده ش

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

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  ناقوس  پژمان حسیني کارآفریني . کسب و کار جدید

 مباني کارآفریني
سد محمد  –محمود احمد پور داریاني 

 مقیمي

  نگاه دانش 

  پویندگان پارس  علي ملکي –محمود احمد پور داریاني  کارآفریني پیشرفته

 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئو برد، وایت تخته تئوري، کالس

 تحصیلي و تجربي(:هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق ویژگي

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

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 پروژهاي. سخنران، مباحثه

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحق حرفهپذیري، رعایت اخال)مسئولیت

 (:و ...

 هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي و پروژه پایانيپرسش
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 پروژه درس -3-24
 عملي نظري 

 2 - تعداد واحد

 96 - تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز -: نیازپیش

 هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 

ندوز ، ي تحت وینویسبرنامههایي در حوزه هاي افزارنرم سازيپیادهدر  تواندميپروژه فارغ التحصیلي 

، ساخت ابزارهاي هوشمند سازي ،  سازيبازيي تحت موبایل ، طراحي صفحات وب ، نویسبرنامه

 هاي سیستمي صورت پذیرد.افزارنرمآموزشي و ساخت  هايفیلمتولید 

 يافزارسختو یا طراحي و ساخت  افزارنرممنجر به ساخت و تولید در حوزه  بایستيميپروژه ها 

 گردد و از انجام پروژه هاي تحقیقي پرهیز شود.

با دارا بودن مستندات کافي در حضور تعدادي داور به  بایستييمدر انتهاي کار ، پروژه تولید شده 

نفر( و کلیه اطالعات تکنیکي پروژه به صورت  2صورت رسمي دفاع شود )حداقل تعداد داوران 

 مستندات دقیق و کافي در اختیار دانشگاه قرار گیرد.
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
مچنین هتولید کند. ،مختلفي است در طول تحصیل کسب کرده  هايدانشکه ماحصل  را که دانشجو بتواند یک پروژه کامل رودانتظار مي

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

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف وان منبععن

     

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 
 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

 سال در زمینه هاي متنوع رشته کامپیوتر 3حداقل  باسابقهکارشناسي و کارشناسي ارشد کامپیوتر 

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 پروژه ،ايمباحثه ،سخنراني

رفع عیب و ...( انجام  -یابيآزمون شناسایي )عیب -عملکرديهاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، پرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

ت پذیري، رعایهاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار )مسئولیتها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهکار در محیط

 (:اي تحقیقاتي، خود سنجي و ...هها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحاخالق حرفه

 داوران و تسلط کامل به پروژه سؤاالتدفاع دانشجو از پروژه تولیدي، پاسخ به 
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 کارآموزي درس -3-25
 عملي نظري 

 2 - تعداد واحد

 241 - تعداد ساعت تخصصي نوع درس: 

 -: هم نیاز -: نیازیشپ

 هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 

دانشجو در محیط هاي مرتبط با صنعت که در حوزه کامپیوتر فعالیت دارند دوران  شودميتوصیه 

در حوزه هاي شبکه هاي کامپیوتري ،  تواندميرا بگذراند. محیط هاي مرتبط  کارآموزي

،  افزارختسي وب ، تعمیر و مونتاژ نویسبرنامهي موبایل ، نویسبرنامهي کاربردي ، نویسبرنامه

 هايایتسهاي الکترونیکي ، پشتیباني از  کارگاهي ، افزارسختي و افزارنرم هايسیستمپشتیبان 

هاي  افزارنرمهاي چندرسانه اي ، تولید افزارنرمهاي گرافیکي ، تولید افزارنرماینترنتي ، کار با 

 و غیره باشد. سازيبازي

دانشجو از ماحصل آموزش هاي فراگرفته یا گزارش کاملي به همراه  شودميدر انتهاي کار توصیه 

 دهد و یا کلیپي آموزشي با محوریت آموزش هاي فراگرفته تولید نماید. ارائهمستندات 

  

    

   جمع 

 

 

 انتظارمهارت هاي عمومي و تخصصي مورد  -ب
ر تیب ، آراستگي دانتظار مي رود دانشجو با محیط کاري ، تعامل با دیگران ، نحوه مذاکره و گفتگو ، نظم و تر کارآموزيدر پایان دوره 

 گفتار و ظاهر ، هزینه ها و درآمدهاي موسسات و غیره آشنا شود.

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

 سال  3حداقل  باسابقهکارشناسي و کارشناسي ارشد ترجیح با مدرک کامپیوتر  

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهنجام کار در محیط...( ا

هاي تحقیقاتي، خود ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:سنجي و ...

 ورود و خروج ، میزان رضایتمندي کارفرما ، مستندات تهیه شده ، آموزش هاي فراگرفته شده بر اساس نظم و ترتیب 
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 نویسيمباحث ویژه در برنامه درس -3-26
 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت اختیاري نوع درس:

 -: هم نیاز -: نیازپیش

 ، رابط کاربري و ...هاسرویسوب ،Python نویسيبرنامه نظیر نویسيبرنامهآشنایي با مباحث جدید در حوزه هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 به انتخاب مدرس یکي از موارد زیر:

 زبان پایتون -1

و  هامجموعه –لیست و تاپل  -عملگرها  – casting –متغیرها  -معرفي زبان پایتون و نصب 

کالس و  – هاآرایه –تابع و ماژول نویسي  – تکرارشوندهشرطي و  دستورهاي –دیکشنري 

 هادادهارتباط با پایگاه  –آبجکت 

 هاسرویسوب -2 

ار ک نویسيبرنامه هايزیان، مزایا و کاربردها، سرویسوبشامل: مفهوم ، هاسرویسوبآشنایي با 

 ،سرویسوببا 

 و WSDL ،UDDI ،SOAP، شامل: هاسرویسوب، اجزاء و نحوه کار هاپروتکلآشنایي با 

XML، 

 ،ها Restful Web Servicesآشنایي با 

 يعمل صورتبه هاسرویسوب نویسيبرنامهبراي  نویسيبرنامه هايزباناستفاده از یکي از 

 (UX( و تجربه کاربري )UIرابط کاربري ) -3

 ( و نیاز به طراحي اصوليUX( و تجربه کاربري )UIآشنایي با اصطالحات رابط کاربري ) 

و اهمیت استفاده از آن در طراحي یک برنامه  Material Designآشنایي با مفاهیم اولیه 

 و الگوهاي رایج هاقالبکاربردي موبایل و استفاده از 

 يمراتبسلسلهموبایل جهت رعایت ساختار  نویسيبرنامه( در Surfaceآشنایي با مفهوم سطح )

 گرافیکي مختلف در یک برنامه کاربردي با یکدیگر هايالمانو تعامل 

، Key Lines، مفاهیم و اصول اولیه برندینگ، شامل: Boldآشنایي با طراحي گرافیکي 

Metrics،Fonts ،Typographic Scale ،Color Palette و Themes/Styles 

موبایل شامل: درک مفاهیم حرکت و انیمیشن و  نویسيبرنامهآشنایي با انیمیشن و حرکت در 

 براي ایجاد تغییر حالت اپلیکیشن Transitionاستفاده صحیح از 

هاي همراه و هاي مختلف مانند گوشي¬آشنایي با طراحي تطبیقي، جهت استفاده در دستگاه

 نمایشصفحههاي مختلف با اندازه هاتبلت

16 48 

 48 16 جمع 
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
یا رابط  سرویسوبپایتون خواهد بود و یا با مباحث  نویسيبرنامهبا زبان کاربردي  هاينامهبر دفراگیر پس از گذراندن درس قادر به ایجا

 کاربري آشنا خواهد شد.

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     w3schools.comسایت 

Web services essentials Ethan Cerami  O'Reilly 2112 

Amazon Web Services in 

Action 

Wittig  Andreas

and Michael 

Wittig 
 

Manning 

Publications 

Company 

2118 

RESTful Web Services 

Cookbook 

Subbu 

Allamaraju 
 O'Reilly 2111 

Learning Material Design Kyle Mew  PACKT 

Publishing 
2115 

Coding with Python Álvaro Scrivano  
Hachette 

Children's 

Group 

2118 

Building RESTful Python 

Web Services 
Gastón C. Hillar  PACKT 

Publishing 
2116 

 

 ایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شر –د 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

اي که ي و شبکهافزارنرمي، افزارسختهمراه با امکانات ... و  Python نویسيبرنامهرایانه و کامپیوترهاي مجهز شده به شبکه و  آزمایشگاه

 ویدئو پروژکتور است، تخته وایت برد، ذکرشدهدر سرفصل 

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

ل سابقه کار حداقل سه سا کارشناسي ارشد غیر مرتبط با با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط یاکامپیوتر  هايگرایشکارشناس ارشد کلیه 

 مرتبط

 اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(:ن و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهاي، تمریروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 عملي و تمرین آزمایشگاه، سخنراني

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش) روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهتولید نمونه کار )انواع دستشده، سازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:و ...

 ، پروژهعملي، آزمون عملي تمرین
 

 

 

 

http://www.oreilly.com/catalog/9781449310110/
http://www.oreilly.com/catalog/9781449310110/
http://www.allitebooks.in/tag/kyle-mew/
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 هوش مصنوعي درس -3-27
 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت اختیاري نوع درس:

 - :هم نیاز بعد بهسوم  ترم :نیازپیش

 یادگیري مباني هوش مصنوعي هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 مقدمه

 هوش مصنوعي چیست .1

 تاریخچه هوش مصنوعيمباني و  .2

3 - 

2 

 متلب و یا پایتون نویسيبرنامهیادگیري زبان 

 آشنایي با محیط .1

 متغیرها .2

 هاآرایهماتریس و  .3

 هاحلقهشرطي و  دستورهاي .4

2 12 

3 

 بازي

 معرفي .1

 درخت بازي .2

 بتا هرس آلفا .3

 بهینه در بازي هايتصمیم .4

 بازي هاينامهبر ترینپیشرفته .5

3 6 

4 

 ادراک

 تشکیل تصویر .1

 (و ... عملیات حذف نویز، شفافیت، مات کردن) عملیات اولیه پردازش تصویر .2

 استفاده از بینایي براي هدایت دستي و ناوبري .3

2 14 

5 

 الگوریتم ژنتیک

 مفهوم .1

 مسئله هشت وزیر .2

4 8 

6 

 شبکه عصبي

 مفهوممعرفي و  .1

 ابزارجعبهاستفاده از  .2

2 8 

 48 16 جمع 
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 مورد انتظارمهارت هاي عمومي و تخصصي  -ب
 سينویبرنامهآماده پردازش تصویر، پردازش تکاملي و شبکه عصبي در زبان  ابزارهايفراگیر پس از گذراندن درس باید بتواند با 

MATLAB  و یاPython .کار کند 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مصنوعي )جلد هوش 

 اول(

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 

 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 Python و یا MATLAB نویسيبرنامهمجهز شده به شبکه و زبان  کامپیوترهايرایانه و  آزمایشگاه

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

 کامپیوتر هايگرایشکارشناس ارشد کلیه 

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه)سخنران، مباحثه روش تدریس و ارائه درس

 عملي و تمرین آزمایشگاهکالس درسي، 

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرححرفهپذیري، رعایت اخالق )مسئولیت

 (:و ...

 آزمون کتبي، تمرین، پروژه
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 سازيبازي درس -3-28
 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت اختیاري نوع درس:

 -: هم نیاز -: نیازپیش

 Unity افزارنرمدر  سازيبازيیادگیري  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 3 2 بر محیط یونیتي ايمقدمه 1

 1 - ورود عناصر به محیط یونیتي 2

 3 - شناخت و کار با دوربین 3

 4 1 فیزیک در یونیتي 4

 C# 2 4مقدمات کد نویسي در یونیتي تحت  5

6 

 در یونیتي متغیرهاکاربرد 

 ساخت یک متغیر -

 یک متغیر مقداردهي -

 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 Objectي نوع هاآرایه، کاربرد هاآرایهمعرفي  -

 Printبررسي دستور  -

2 4 

7 

 هوش مصنوعي در یونیتي

 IFبررسي دستور  -

 یا متني ايرشتهبررسي عبارت  -

 سازيبازيدر  switch بررسي و کاربرد ساختار -

 IFي محاسباتي در دستور عملگرها -

 کدهاکردن بخشي از  غیرفعالشیوه فعال کردن یا  -

3 6 

8 

 مدیریت حرکت سفینه

 vector 2,vector 3نوع متغیر  -

 استفاده از راهنماي کد نویسي موجود در یونیتي -

 سازيبازيدر  first person shooterمعرفي  -

 یا سوم شخص شخصاولهاي  prefabاستفاده از  -

 دستورات مراتبسلسلهشناخت  -

 IFبررسي چند شرط در  -

3 8 
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 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  forي هاحلقهمعرفي و کاربرد  -

 هاآرایهو ایجاد لیست دشمن در  هاحلقه درلیست دشمنان  بررسي -

 فاصله نارنجک از لیست دشمنان() بعديسهکاربرد بردار  -

 ورود عنصر لیزر به محیط بازي -

 کنترل سرعت حرکت لیزر -

- Game object در کد نویسي 

 Destroyدستور نابودي یک عنصر توسط  -

2 6 

 7 1 عناصر مهاجم حین اجراي بازي دهيسازمانتولید، حذف و  11

 48 16 جمع 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 فراگیر پس از گذراندن درس باید قادر به ایجاد یک بازی ساده در یونیتی باشد.

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد 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

 1396 ناقوس  محمد رضا الجوردي در موتور یونیتي سازيبازيآموزش 

 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 #Cو  unity 4مجهز شده به حداقل  کامپیوترهايرایانه و  آزمایشگاه

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

 کامپیوتر هايگرایشکارشناس ارشد کلیه 

 :پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 .عملي و پروژه آزمایشگاه

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

عملي و انشایي، مشاهده رفتار هاي ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:و ...

 تمرین، پروژه
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 درس امنیت شبکه -3-29
 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت اختیاري نوع درس:

 -: هم نیاز هاي کامپیوتريمباني شبکه: نیازپیش

 هاي کامپیوتريآشنایي با مفاهیم امنیت در شبکههدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 4 معرفي اصطالحات فني امنیت شبکه 1

 - 4 شبکههاي امنیت آشنایي با سرویس 2

 - 4 (Hacker) نفوذ گرها( و انواع Hack) بانفوذآشنایي  3

 - 4 حمالت و معرفي بعضي از حمالت مهم بنديدستهآشنایي با حمالت،  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
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
، تهدیدها و حمالت و نحوه برقرار امنیت در هاپذیريآسیبهاي کامپیوتري، فراگیر پس از گذراندن درس با مفاهیم امنیت شبکه

 ...شبکه آشنا خواهد شد هايسیستم

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Cryptography and 

Network Security: 

Principles and Practice 

William Stallings  EducationPearson  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 انتشارات ناقوس

 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور نفره، تخته وایت برد، 31کالس تئوري 

 :(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

کامپیوتري با حداقل یک سال  هايشبکه مهندسي یا افزارنرمداشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطالعات یا مهندسي 

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

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(ه، آزمایشگاه، پروژهاي، تمرین و تکرار، کارگا)سخنران، مباحثه روش تدریس و ارائه درس

مطالعه موردي-پژوهش گروهي-تمرین-مباحثه-سخنراني  

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهتولید نمونه کار )انواع دستشده، سازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:و ...

 هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبيپرسش
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 مدیریت محتوا هايسیستم درس -3-31
 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت اختیاري نوع درس:

 -: هم نیاز ابزارهاي طراحي وب: نیازیشپ

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

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 )ساعت(زمان یادگیري 

 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، Magento،!Joomla زبان بر پایه

drupal، 

 Kentico, Sitefinity, mojoPortal,Umbraco,DotNetNuke: asp.net زبان بر پایه

 :ButterCMS،Quokka CMS،Plone،Django زبان پایتون: بر پایه

 Magnolia, Alfresco, LogicalDOC, OpenCMSزبان جاوا:  بر پایه

 Refinery CMS،Camaleon CMS،Radiant CMSروبي:  بر پایه

 wordpressو  joomlaو  drupal مقایسه 

3 - 

3 
 از طریقلوکال، نصب روي هاست  صورتبه wordpress خرید دامنه، خرید هاست، نصب

cpanel  یاdirectadmin و پیکربندي 
1 3 

4 

و رسانه، ایجاد برگه و مفهوم  هافایل، پیشخوان وردپرس، کار با wordpress روزرسانيبهنحوه 

در وردپرس، مدیریت نظرات و کامنت ها، ایجاد فهرست و  هافرم، هاپستو  هانوشته، هابرگه

 منو، مدیریت کاربران و سطوح کاربري

1 8 

 2 1 انتخاب تم مناسب و نصب و پیکربندي 5

 2 1 و پیکربندي موردنیاز هايافزونهشناسایي و نصب  6
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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 

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

... 
- 6 

 2 - استفاده از ابزارک هاي وردپرس 9

11 Shotcode 2 - نویسي در وردپرس 

 conditional tags،Posttype ،taxonomy - 2شناخت مفاهیم  11

 8 2 ایجاد یک افزونه اختصاصي 12

 8 2 ایجاد یک تم اختصاصي 13

 3 - استفاده از متا کوئري 14

 48 16 جمع 

 

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

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Web Content Management Deane Barker  O’Reilly Media, 

Inc 
2111 

 https://codex.wor راهنماي وردپرس

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  
 مهبد

Wiley 

publishing,inc 

1396 

WordPress Complete - Sixth 

Edition: Edition 6 Karol Krol  Packt Publishing 

Ltd 
2117 

آموزش کاربردي طراحي و مدیریت 

سایت و وبالگ با سیستم مدیریت وب

 wordpressمحتواي 

 1396 پندار پارس  محمد مرادي

 طراحي سایت با سیستم مدیریت

Wordpress  همراه با آموزش طراحي

 قالب

 1391 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/
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 - تخته سفید یا سیاه – موردنیاز افزارهاينرمنصب  –ویدیو پروژکتور  –دستگاه کامپیوتر  15حداقل  -متر فضاي کارگاهي 25حداقل 

 اتصال به اینترنت

 )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:هاي مدرس ویژگي

( یا مهندسي فناوري اطالعات، دارا بودن سابقه طراحي سایت و مسلط افزارنرمدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر )

 به مباحث طراحي وب

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(آزمایشگاه، پروژهاي، تمرین و تکرار، کارگاه، روش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 ايپروژهسخنراني، مباحثه و تمرین و تکرار در کارگاه، 

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهتولید نمونه کار )انواع دستشده، سازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:و ...

 آزمون کتبي + تعریف پروژه عملي
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 درس اینترنت اشیاء -3-31
 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت اختیاري نوع درس:

 -: هم نیاز يهاي کامپیوترمباني شبکه -پیشرفته  سازيبرنامه: نیازپیش

 آشنایي با مفاهیم تئوري و عملي اینترنت اشیاءهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوا رئوس ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

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

 هاي اینترنت اشیاءچالش

 هاي مرجع اینترنت اشیاءمعماري و مدل

 زیرساخت اینترنت اشیاء

 عملگرها و ...ها، حسگرها، ها، اشیاء، چیزدستگاه

 هاي حسگر بیسیمشبکه

 هاي کامپیوتري در زیرساخت اینترنت اشیاءانواع استاندارهاي شبکه

 در الیه ارتباطات اینترنت اشیاء موردنیاز هايپروتکلتعامالت، سازگاري و 

 هاي اینترنت اشیاءپلتفرم

 ها و معماري سرویس گرا در الیه کاربرد اینترنت اشیاءسرویس

 ها Applicationهاي تطبیق با چالشآشنایي 

 هاي امنیتي و حریم خصوصي اینترنت اشیاءآشنایي با چالش

14 - 

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

 عملگرها، میکروکنترلرها
- 8 

3 
 نویسيرنامهبو نحوه  ي متداول براي اینترنت اشیاءافزارسختهاي آشنایي و نحوه کار عملي با پلتفرم

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

4 
و ... و نحوه ارتباط  Bluetooth ،Wi-Fi ،Ethernetاي مانند: شبکه موردنیازهاي آشنایي با ماژول

 يافزارسختهاي با پلتفرم هاآن
- 8 

 BMS 2 2آشنایي با ساختار و اجزاء  5

6 
 Contikiاینترنت اشیاء، مانند:  عاملسیستمآشنایي با 

 Coojaاینترنت اشیاء مانند:  سازشبیهآشنایي با 
- 8 

 11 - انجام یک پروژه عملي اینترنت اشیاء 7

 48 16 جمع
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 درس با مفاهیم تئوري و عملي اینترنت اشیاء آشنا خواهد شد.فراگیر پس از گذراندن 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Internet of Things for 

Architects 
Perry Lea  PACKT 

Publishing 
2118 

Learning Internet of 

Things 
Peter Waher  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 

Claire Rowland, Martin 

Charlier, Alfred Lui, Ann 

Light, Elizabeth Goodman 
 O'Reilly 2115 

Internet of Things 

Programming Projects 
Colin Dow  PACKT 

Publishing 
2118 

 

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

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 شدهذکراي که در سرفصل شبکهي و افزارنرمي، افزارسختکامپیوتري، همراه با امکانات  هايسیستمنفره، مجهز به  15کارگاه با ظرفیت 

 ویدئو پروژکتور است، تخته وایت برد،

 :(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

کامپیوتري با حداقل یک سال  هايشبکه مهندسي یا افزارنرمداشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطالعات یا مهندسي 

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

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه)سخنران، مباحثه روش تدریس و ارائه درس

کار عملي-سخنراني  

ب و رفع عی -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیه...( انجام کار در محیط

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:و ...

 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
http://www.oreilly.com/catalog/9781449310110/
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=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=Alfred+Lui&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVoJyk03NqozK07RkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxcjnmpBWlpij4lGYCAAJRAsVLAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoAzARegQIAhAM
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=Elizabeth+Goodman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0xLMTRMVuLSz9U3MK00NTYy0JLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsQq6JqTWZWYlFqSoeCen5-Sm5gHAHq5wBJPAAAA&ved=2ahUKEwiN3uTAy6DgAhUqsaQKHZPkA-YQmxMoBTARegQIAhAO
http://www.oreilly.com/catalog/9781449310110/
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enIR752IR753&biw=1366&bih=626&q=Colin+Dow&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyvrMyzKDE2UIJyi8yzq3LSKrVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxcjrn52TmKbjklwMA-HcwgUoAAAA&ved=2ahUKEwipkqeozKDgAhUJzKQKHXbYCz0QmxMoATATegQICRAK
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 ايهاي چندرسانهمحیط درس -3-32
 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت اختیاري نوع درس:

 -: هم نیاز -: نیازپیش

 مختلف افزارهاينرمبه کمک  ايچندرسانهتولید یک محصول هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 6 2 و امکانات آن ايچندرسانه تولید افزارهاينرمي از کاربرد و معرفي یک 1

 2 
 افزاررمن، بنرها، تولید خروجي و جاسازي درون هادکمهویرایش تصاویر، تولید و  افزارهاينرمکار با 

 ايچندرسانه
2 6 

 6 2 ايانهچندرس افزارنرمویرایش انیمیشن، تولید خروجي و جاسازي درون تولید و  افزارهاينرمکار با  3

 6 2 ايچندرسانه افزارنرمخروجي و جاسازي درون  ي متحرک، تولیدهافایل تولید افزارهاينرمکار با  4

 6 2 ايچندرسانه افزارنرمتولید خروجي و جاسازي درون  ویرایش فیلم،تولید و  افزارهاينرمکار با  5

 6 2 ايچندرسانه افزارنرمتولید خروجي و جاسازي درون  ویرایش صدا،تولید و  افزارهاينرمکار با  6

 6 2 محصول يتبلیغات، ایجاد سرگرمي و طرح سازهافارسيمحتوا و مستندات با تولید  افزارهاينرمکار با  7

 6 2 ایجاد آزمون براي محصول 8

 

 :دارائه شو پیشنهادي زیر افزارهاينرمرئوس محتواي سرفصل این درس با انتخاب چند نمونه از 

Captivate-Multimedia Builder-Authorware- Corel draw-Xara 3D –

Camtasia- Photoshop- Photoimpact -Expo Autoplay- Sothink swf easy-

Swish-Wondershare flash gallery- Trendy flash intro builder- Sound 

Forge, Installshield, After Effects, Primiere, … 

  

 48 16  جمع 

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 باشد. افزارنرمبا کاربرد چند  ايچندرسانهفراگیر پس از گذراندن درس باید قادر به تولید یک محصول 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 ايچندرسانه افزارهاينرمموزش آ

(Photo impact, Premiere, 

Swish, Camtasia …) 

 -المرضا مینایي غ

 محمد عادلي نیا
  دیباگران 

 ايچندرسانه افزارنرمآموزش 

Authorware 
 1394 دیباگران  غالمرضا مینایي
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پیشنهادي ايچندرسانهتولید  افزارهاينرم و شبکه به شده مجهز کامپیوترهاي و رایانه آزمایشگاه

 هاي مدرس )مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي(:ویژگي

 ايچندرسانهتولید  افزارهاينرمکارشناس ارشد کامپیوتر مسلط به 

 :اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي و...(اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 ايپروژهسخنراني، مباحثه و تمرین و تکرار در کارگاه، 

یب و رفع ع -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش)  روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، مشاهده رفتار ها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهدر محیط ...( انجام کار

هاي تحقیقاتي، خود سنجي ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 (:و ...

 عملي هايپرسشنمونه کار و  عنوانهب ايچندرسانهتولید یک محصول 
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 پیوست ها
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 پیوست یک
 افزارنرمگرایش کامپیوتر رشته  کارداني پیوسته دورهاستاندارد تجهیزات 

 تجهیزات مصرفي ايتجهیزات سرمایه ردیف

1 
و  core i7با پردازنده  کامپیوترهايسایت کامپیوتري با 

 و هارد یک ترابایت گیگابایت 8حداقل حافظه 
 

2 Rack ،Patch Panelآچار سوکت، تستر کابل ، 

، Keyston، داکت، ترانک، Cat6کابل زوج تابیده 

 سوکت

 

3 Switch Layer2 (D-Link)  

4 Router MikroTik   یاRouter Cisco  

5 Access Point, Wireless Router  

6 ADSL-Modem  

  تعدادي میکروکنترلر همراه پروگرامر 7
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 پیوست دو
 افزارنرم گرایشکامپیوتر رشته مشخصات استاندارد مدرس دوره کارداني پیوسته 

 ردیف
عنوان مدرك 

 تحصیلي

سابقه  مقطع

تدریس و 

 تجربه کاري

 نام دروسي که مجاز به تدریس است
 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 
مهندسي برق)کلیه 

 (هاگرایش

   3  ، ارافزسختي نویسبرنامهمدار منطقي 

 ، شبکه 

5 
مهندسي برق)کلیه 

 (هاگرایش

   2  ، ارافزسختي نویسبرنامهمدار منطقي 

 ، شبکه 

        

 

 

 


