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1  
آضٌبیی ثب هفبّین پبیِ 

 فٌبٍری اطالػبت

 داًطجَ ثتَاًذ:

 ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌراًی، 

ثحث گرٍّی، 

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت ثرد، هبشیک، 

تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپرشکتَر، ًرم 

 powerافسار 

pointکتبة ، 

021 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در 

اًتْبی جلسِ، 

آهبدگی ثرای 

 جلسِ آیٌذُ

 آغبزیي

حیطهههِ 

 ضٌبختی

 ایبًِ را تؼریف ًوبیذ.ر .0

 اّویت فراگیری ًحَُ کبر ثب رایبًِ را تَضیح دّذ. .2

 در هَرد اصطالحبت پرکبرثرد رایبًِ)سیستن، پردازش، دادُ ٍ ...( تَضیح دّذ. .3

 کبرثرد رایبًِ در ثخطْبی هختلف را تَضیح دّذ. .4

 ( را تَضیح دّذ.ITهفَْم في آٍری اطالػبت) .5

 ٌذ.سخت افسار ٍ ًرم افسار را تؼریف ک .6

 قطؼبت اصلی یک رایبًِ را ًبم ثجرد. .7

 اًَاع رایبًِ ّب را ثبیکذیگر هقبیسِ ًوبیذ. .8

حیطهههِ 

 ػبطفی

 هطبرکت فؼبل در ثحث ّبی کالسی داضتِ ثبضذ. .0

 ثب اًگیسُ ٍ دقت کبفی ثِ درس گَش فرا دّذ.   .2

2  
آضٌبیی ثب سخت افهسار  

 رایبًِ ضخصی

 داًطجَ ثتَاًذ:

 ضٌبختی

 ػبطفی

 ٌراًی، سخ

ثحث گرٍّی، 

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت ثرد، هبشیک، 

تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپرشکتَر، ًرم 

 powerافسار 

pointکتبة ، 

021 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در 

اًتْبی جلسِ، 

آهبدگی ثرای 

 جلسِ آیٌذُ

حیطهههِ  آغبزیي

 ضٌبختی

 (، را تؼریف کٌذ.CPUریس پردازًذُ) .0

 ٍظبیف ریس پردازًذُ راضرح دّذ. .2

 ی اصلی پردازًذُ را ًبم ثجرد.ثخص ّب .3

 ٍاحذ اًذازُ گیری سرػت پردازًذُ را ثیبى ًوبیذ. .4

 اًَاع دستگبُ ّبی ٍرٍدی ٍ خرٍجی را ًبم ثجرد. .5

 اًَاع ٍسبیل رخرُ سبزی را تَضیح دّذ.  .6

 حبفظِ اصلی در رایبًِ را تَضیح دّذ. .7
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 ػَاهل هَثر ثر کبرایی یک رایبًِ را ثیبى کٌذ. .8

حیطهههِ 

 ػبطفی

 هطبرکت فؼبل در ثحث ّبی کالسی داضتِ ثبضذ. .3

 ثب اًگیسُ ٍ دقت کبفی ثِ درس گَش فرا دّذ.   .4

3  

م آضٌبیی ثب هفبّین ًهر 

ٍ  سیستن ػبههل افسار، 

 اطالػبت ٍ ارتجبطبت

 داًطجَ ثتَاًذ:

 ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌراًی، 

ثحث گرٍّی، 

 پرسص ٍ پبسخ

ٍایت ثرد، هبشیک، 

تختِ َّضوٌذ، 

، ًرم ٍیذئَپرشکتَر

 powerافسار 

point کتبة ، 

021 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در 

اًتْبی جلسِ، 

آهبدگی ثرای 

Quiz  ِدر جلس

 آیٌذُ 

تکَیٌی، 

 تطخیصی

حیطهههِ 

 ضٌبختی

 اًَاع ًرم افسارّب را ثطٌبسذ. .0

 ًرم افسارّبی سیستوی ٍ کبرثردی را تَضیح دّذ. .2

 سیستن ػبهل ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ. .3

 بهل را تَضیح دّذ.ٍضبیف سیستن ػ .4

 ثب هیس کبر ٍیٌذٍز، هٌَی استبرت، پٌجرُ ٍ کبدر هحبٍرُ ای ٍیٌذٍز آضٌب ضَد. .5

چٌذ ًوًَِ از ثرًبهِ ّبی کبرثردی رایبًِ ای در سیسهتن ّهبی ثْذاضهتی را ًهبم      .6

 ثجرد.

 هفَْم ضجکِ ّبی رایبًِ ای را تَضیح دّذ. .7

 هسایب ٍ هؼبیت ضجکِ ّبی رایبًِ ای را تَضیح دّذ. .8

 ع ضجکِ ّبی کبهپیَتری را ثراسبس ٍسؼت ٍ هقیبس ًبم ثجرد.اًَا .9

 اصطالحبت رایج در ضجکِ ّبی رایبًِ ای را تَضیح دّذ. .01

 اًَاع ضجکِ را ثراسبس هذل سرٍیس دّی تَضیح دّذ. .00

 تفبٍت ثیي ضجکِ جْبًی ٍة ٍ ایٌترًت را ثیبى کٌذ. .02

 رٍضْبی اتصبل ثِ ایٌترًت را تَضیح دّذ. .03

 هرٍرگر را تَضیح دّذ. .04

 هَتَر جستجَ را تَضیح دّذ. .05

حیطهههِ 

 ػبطفی

 هطبرکت فؼبل در ثحث ّبی کالسی داضتِ ثبضذ. .5

 ثب اًگیسُ ٍ دقت کبفی ثِ درس گَش فرا دّذ.   .6

4  

آضٌبیی ثب ثرًبهِ ّهبی  

هخهههرة رایبًهههِ ای ٍ 

 رٍضْبی هقبثلِ ثب آًْب

 داًطجَ ثتَاًذ:

 ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌراًی، 

ثحث گرٍّی، 

پبسخ، پرسص ٍ 

 حل هسئلِ

ٍایت ثرد، هبشیک، 

تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپرشکتَر، ًرم 

 powerافسار 

pointکتبة ، 

021 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در 

اًتْبی جلسِ، 

آهبدگی ثرای 
 آزمون پایانی

تکَیٌی، 

 تطخیصی

حیطهههِ 

 ضٌبختی

 هفَْم ٍیرٍسْب ٍ ثرًبهِ ّبی هخرة رایبًِ ای را تَضیح دّذ. .0

 رة را ًبم ثجرد.اًَاع ثرًبهِ ّبی هخ .2

 ًطبًِ ّبی ٍجَد ٍیرٍس در یک رایبًِ را ثیبى کٌذ. .3

 راُ ّبی ٍرٍد ٍیرٍس ثِ رایبًِ را ضرح دّذ. .4

 رٍش ّبی هقبثلِ ثب ٍیرٍس ّب را ثیبى کٌذ. .5

 چٌذ ًوًَِ از ثرًبهِ ّبی ضذ ٍیرٍس رایج را ًبم ثجرد. .6

7. Firewall .را تؼریف کٌذ 

حیطهههِ 

 ػبطفی

 ث ّبی کالسی داضتِ ثبضذ.هطبرکت فؼبل در ثح .0

 ثب اًگیسُ ٍ دقت کبفی ثِ درس گَش فرا دّذ.   .2
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5  
جوغ ثٌذی کلی 

 ٍ رفغ هطکلهطبلت 

 دانشجو بتواند 
 هسبئل هختلف ارائِ ضذُ در طَل ترم را حل ًوبیذ. .0
 ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درک کردُ ثبضذ. .2
 رم ضرکت کٌذ.ثب اًگیسُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى ت .3

-ضٌبختی
 ػبطفی

 021 ---- حل هسئلِ
حل هسبئل دادُ  

 ضذُ
آزهَى 
 پبیبًی

 

 نحوه ارزشیابی:

 درصد کل ومرٌ.  00ي ارزضیابی وُایی در پایان ترم درصد کل ومرٌ  20اوجام تکالیف کالسی ي  ارزضیابی
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل ومر00ٌ   آزمًن پایان ترم
 % کل ومر20ٌ  سیکًئیس ي تکالیف در
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