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 نيازی(، )همپيش نياز ی عموميدروس 

تعداد
 

واحد
 

تعداد نيازی()هم پيش نيازی دروس تخصصي
 

واحد
 

 3 مدارهاي الکتريکي و )کنترل خطي( مدارهاي الکترونيکي 2 - (2)معارف اسالمي  2انديشه اسالمي 

 1 (مدارهاي الکترونيکي) آز مدارهاي الکترونيکي 2 - و ريشه هاي آن( انقالب اسالمي ايران)انقالب اسالمي

 3 (مدارهاي الکترونيکي) مدارهاي مخابراتي  2 - امامتتاريخ 

 1 (مدارهاي مخابراتي) آز مدارهاي مخابراتي 2 - تفسير موضوعي قرآن)متون اسالمي(

 3 اصول ميکروکامپيوتر صنعتيهاي کنترل کننده 1 - 2تربيت بدني 

 2 مدارهاي مجتمع خطي منابع تغذيه 9 مجموع واحدهای دروس عمومي

 2 - مدارهاي مجتمع خطي  ..... دروس پايه 

 1 (مدارهاي مجتمع خطي) آز مدار مجتمع خطي 3 - رياضي عمومي

 3 - برنامه سازي کامپيوتر
 مباحث ويژه در الکترونيک

 ها() تجزيه و تحليل سيستم
 3 (رياضي مهندسي)

 2 -- هاي کامپيوتريشبکه 2 برنامه سازي کامپيوتر محاسبات عددي

 2 - زبان تخصصي 3 (رياضي عمومي) معادالت ديفرانسيل

 3 واحد 50گذراندن حداقل  کارآموزي 2 -- زبان خارجه

 3 واحد 50گذراندن حداقل  پروژه 13 مجموع واحدهای دروس پایه

 29 مجموع واحدهای دروس تخصصی ..... دروس اصلي 

  ..... دروس اضافي 3 مدارهاي الکتريکي، رياضي مهندسي و تجزيه تحليل هاي کنترل خطيسيستم
 3 معادالت ديفرانسيل رياضي مهندسي 1 کنترل خطي آزمايشگاه کنترل خطي

 2 مدارهاي الکتريکي خطوط انتقال مخابراتي

  3 - الکترونيک صنعتي

 2 - افزارهاي کاربردي در الکترونيکنرم 

 

 3 - اصول ميکروکامپيوتر

 1 (اصول ميکروکامپيوتر) آزمايشگاه اصول ميکروکامپيوتر

 3 (معادالت ديفرانسيل) مدارهاي الکتريکي

 1 مدارهاي الکتريکي آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي

 19 مجموع واحدهای دروس اصلی

 نکات بسيار مهم:

بدين معني است که الزم است يا درس مشخص شده      "نياز(نياز، )همپيش"در نام يک درس در ستون   پرانتز -1

 کم به طور همزمان اخذ گردد. گذرانده شده باشد و يا دست

 شود.نيازي تبديل مينيازي آن به همبار مردود شدن يک درس، پيش يک، با ناپيوسته در مقطع کارشناسي -2

 گردد.نيازي آن حذف نميمردود شدن يک درس، همبا هر چندبار  -3

در اين رشته درس رياضي مهندسي به ارزش سه واحد جهت تقويت پايه رياضي دانشجويان عزيز جهت تحصيل در اين           -4

 رشته و همچنين ادامه تحصيل در نظر گرفته شده است.  

 باشد.واحد مي 73مجموع کل واحدهاي اين رشته تحصيلي  -5

 

  1398 دی  -آخرین بازنگری


