
 الکترونيکبرنامه دروس  پيشنهادي  دوره کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي 

 احد(و91ترم اول)
تعداد  نوع درس نام درس شماره درس

 واحد

 همنياز پيشنياز

 معادالت دیفرانسيل  2 اصلي-ن  مدارهاي الکتریکي 3039202

   3 پایه-ن زبان خارجه 3039302

   2 پایه-ن 3ميریاضي عمو 3039309

 3 ریاضي عمومي  2 پایه-ن معادالت دیفرانسيل 3039302

   9 عمومي-ع 3 تربيت بدني 9902

   2 پایه-ن برنامه سازي رایانه اي   3039303

   3 عمومي-ن 3اندیشه اسالمي 99093

   3 عمومي-ن انقالب اسالمي ایران 99029

 واحد( 30ترم دوم)
اد تعد نوع درس نام درس شماره درس

 واحد

 همنياز پيشنياز

  مدارهاي الکتریکي 2 اصلي-ن خطيسيستم هاي کنترل 3039209

  مدارهاي الکتریکي 9 ت اصلي آز مدارهاي الکتریکي 3039201

   2 پيش اصلي-ن  ریاضيات مهندسي 3039290

  لمعادالت دیفرانسي 2 پيش اصلي-ن (تجزیه و تحليل سيستم هامباحث ویژه ) 3039201

 خطيسيستم هاي کنترل مدارهاي الکتریکي 2 تخصصي-ن مدارهاي الکترونيکي 3039209

  برنامه سازي رایانه 3 پایه -ن محاسبات عددي 3039302

   2 اصلي-ن اصول ميکروکامپيوتر 3039202

   3 عمومي تاریخ امامت 99022

 واحد( 30ترم سوم)
تعداد  نوع درس نام درس شماره درس

 واحد

 همنياز شنيازپي

   3 اصلي-ع نرم افزارهاي کاربردي در الکترونيک 3039202

  ریاضيات مهندسي 2 پيش اصلي -ن الکترومغناطيس مهندسي 3039203

   2 اصلي-ن الکترونيک صنعتي 3039202

 ونيکيمدارهاي الکتر  2 تخصصي-ن مدارهاي مخابراتي 3039202

 ونيکيمدارهاي الکتر  9 تخصصي-ع آز مدارهاي الکترونيکي 3039203

  ونيکيمدارهاي الکتر 3 تخصصي-ن مدارهاي مجتمع خطي 3039202

 اصول ميکرو کامپيوتر  9 اصلي-ع آز اصول ميکروکامپيوتر 3039202

   3 تخصصي-ن شبکه هاي کامپيوتري 3039290

  زبان خارجه 3 تخصصي-ن زبان تخصصي 3039299

  سيستم هاي کنترل خطي 9 اصلي-ع آز سيستم هاي کنترل خطي 3039203

 واحد( 92ترم چهارم)
تعداد  نوع درس نام درس شماره درس

 واحد

 همنياز پيشنياز

  اصول ميکرو کامپيوتر 2 تخصصي-ن کنترل کننده هاي صنعتي 3039202

  سيمهند الکترومغناطيس 3 اصلي-ن خطوط انتقال مخابراتي 3039202

 مدارهاي مخابراتي  9 تخصصي-ع آز مدارهاي مخابراتي 3039202

 مدارهاي مجتمع خطي  9 تخصصي-ع آز مدارهاي مجتمع خطي 3039202

  مدارهاي مجتمع خطي 3 تخصصي-ن منابع تغذیه 3039202

   3 عمومي-ن تفسير موضوعي قرآن 99029

  % دروس دوره20 2 تخصصي-ع کار آموزي 3039293

  % دروس دوره20 2 تخصصي-ع پروژه  3039292

 

 دروس جبراني )در صورت نياز(

 واحد(2) (3ي )الکترونيک تحليل مدارهاي الکترونيک- واحد(2رشته هاي غير مرتبط: تحليل مدارهاي الکتریکي )

 واحد(2) (3ي )الکترونيک تحليل مدارهاي الکترونيک : )رشته مهندسي برق( گرایش هاي غير مرتبط


