
 1400-1401 الکترونيککارداني پيوسته دوره پيشنهادي برنامه دروس 

 ( واحد 18ترم اول)
تعداد   نوع درس نام درس شماره درس

 واحد 

 همنياز پيشنياز

   3 پایه -ن ریاضي عمومي  6021201

   2 پایه -ن فيزیک الکتریسيته و مغناطيس  6021202

   3 تخصصي -ع ن مدارهاي دیجيتال و ریز پردازنده  6021421

   2 عمومي -ن اسالمي  اخالق 2602110

   3 عمومي - ن  زبان خارجي  4602110

   3 عمومي  -ن زبان و ادبيات فارسي  6021103

   1 عمومي -ع تربيت بدني 1107

   1 تخصصي -ع    طراحي و ساخت مدار چاپي 7602141

 واحد(19ترم دوم)
تعداد   نوع درس نام درس شماره درس

 واحد 

 همنياز پيشنياز

 ۱مدارهاي الکتریکي   1 يتخصص -ع آزمایشگاه مدار الکتریکي  4602130

فيزیک الکتریسيته و  2 تخصصي  -ن  ماشين هاي الکتریکي 5602130

 مغناطيس 

 

مدارهاي دیجيتال و ریز   3 تخصصي -عن  ۱ميکروکامپيوتر  2602142

 پردازنده
 

 ۱مدارهاي الکتریکي   3 تخصصي -عن  ۱الکترونيک  3602142

  ریاضي عمومي  2 تخصصي  -ن  ریاضي کاربردي  1602140

   2 صصي تخ-ن اصول سرپرستي  0602142

  ریاضي عمومي  3 تخصصي -ن ع ۱مدارهاي الکتریکي  4602142

   3  تخصصي -ن اصول سيستم هاي مخابراتي 5602142

 واحد(  17ترم سوم)
تعداد   نوع درس نام درس شماره درس

 واحد 

 همنياز پيشنياز

  ماشين هاي الکتریکي  1 تخصصي -ع آزمایشگاه ماشين الکتریکي 6602142

  ۱ميکروکامپيوتر  1 تخصصي -ع ۱ر آزمایشگاه ميکروکامپيوت  7602142

  ۱ميکروکامپيوتر  3 تخصصي -عن  ARMميکروکنترلرهاي   8602142

  ۱الکترونيک  1 تخصصي -ع ۱آزمایشگاه الکترونيک  9602142

کاربرد نرم افزارهاي تخصصي در   0602143

 الکترونيک

  ۱مدارهاي الکتریکي 1 تخصصي -ع

  ۱لکترونيک  ا 3 تخصصي -ع ن ۲الکترونيک  1602151

دارهاي دیجيتال و ریز  م 3 تخصصي -عن  کنترل صنعتي 1602143

 پردازنده

 

   2 عمومي -ن ۱اسالمي  اندیشه 11101

  ۱الکترونيک  2 تخصصي -عن  ۱الکترونيک صنعتي  2602143

 واحد( 18ترم چهارم)
تعداد   نوع درس نام درس شماره درس

 واحد 

 همنياز پيشنياز

اصول سيستم هاي  1 خصصي ت -ع آزمایشگاه سيستم مخابراتي 3602140

 مخابراتي

 

  ۲کترونيک ال 3 تخصصي -ع ن مدار مجتمع خطي  9602140

  ۲الکترونيک  1 تخصصي -ع ۲آزمایشگاه الکترونيک  3602143

  س درصد درو ۸۰ذراندن  ک 2 تخصصي -ع پروژه  4602143

  س درصد درو ۸۰ذراندن  ک 2 تخصصي -ع کارآموزي 5602151

   2 عمومي -ن  دانش خانواده و جمعيت  81110

   2 عمومي  -ن  درس مهارت عمومي  5602143

  زبان خارجي  2 تخصصي-ن  زبان فني  9602141

   2 تخصصي -عن  کارآفریني  8602143

  ۱الکترونيک صنعتي  1 تخصصي -ع ۱آزمایشگاه الکترونيک صنعتي  9602143

= 


