
 

 (به بعد 49ورودی  مقدس اردبیلی  غیر دولتی  –موسسه غیر انتفاعی  الکترونیک کاردانیآرایش دروس ) 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم دوم تـــــــــــــــــــــــــــــرم اول

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 همنیاز

 

 نام درس
 نوع درس

 

 زپیشنیا تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری همنیاز

 ریاضی عمومی  2 پایه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس اصول مدارهای دیجیتال 1  پایه آزمایشگاه مدارهای دیجیتال

طراحی و ساحت مدارهای چاپی به کمک 

 کامپیوتر

   3 عمومی زبان خارجه  1  تخصصی

   2 تخصصی میکروپروسسور   3 عمومی زبان فارسی

 میکروپروسسور  2 تخصصی کاربرد ابزار دقیق و کنترل   2 عمومی اندیشه اسالمی

 ریاضی عمومی  3 پایه تحلیل مدارهای الکتریکی   3 پایه ریاضی عمومی

 تحلیل مدارهای الکتریکی 1  پایه آزمایشگاه مدارهای الکتریکی   3 تخصصی سیستم های مخابرات

   2 عمومی اخالق و تربیت اسالمی سیستم های مخابرات 1  تخصصی آزمایشگاه سیستم های مخابرات

 سیستم های مخابرات  3 تخصصی سیستم های تلوبزیون   2 جبرانی *مدارهای الکتریکی
 سیستم های تلوبزیون 1  تخصصی کارگاه تعمیرات تلویزیون   2 پایه اصول مدارهای دیجیتال

   2 جبرانی 2ترونیک عمومی *الک   2 جبرانی *مبانی مخابرات و رادیو

          

 2+11 جمع  جمع

11+4  

 تـــــــرم چهــــــــــــــــــــــــارم تـــــــــــــــــــــــــــــرم سوم

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 همنیاز

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 عملی نظری عملی نظری همنیاز

 تحلیل مدارهای الکترونیکی  3 تخصصی الکترونیک صنعتی ریاضی عمومی  2 تخصصی ضی کاربردیریا

 الکترونیک صنعتی 1  تخصصی آزمایشگاه  الکترونیک صنعتی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  2 پایه ماشین های الکنریکی

 اصول مدارهای دیجیتال و مدار مجتمع خطی  2 تخصصی تکنیک پالس ماشین های الکنریکی 1  پایه کارگاه ماشین های الکتریکی و مدار فرمان

 تکنیک پالس 1  تخصصی آزمایشگاه تکنیک پالس زبان خارجه  2 تخصصی زبان فنی

 میکروکنترلر میکروپروسسور و  1  تخصصی آز میکروپروسسور و میکروکنترلر میکروپروسسور  2 تخصصی میکروکنترلر

 کارگاه ماشین های الکتریکی و مدار فرمان 1  تخصصی plcکارگاه  -------  2 تخصصی اصول سزپرستی

 تحلیل مدارهای الکترونیکی  3 تخصصی مدار مجتمع خطی --------- 1 2 تخصصی کارآفرینی

 مدار مجتمع خطی 1  تخصصی آزمایشگاه مدار مجتمع خطی تحلیل مدارهای الکتریکی  3 تخصصی تحلیل مدارهای الکترونیکی

      تحلیل مدارهای الکترونیکی 1  تخصصی گاه الکترونیککار

 مدار مجتمع خطی  3 تخصصی منابع تغذیه و سوئیچینگ  1  تخصصی کاربرد رایانه در الکترونیک

 ترم آخر 2  تخصصی کارآموزی   2 جبرانی *مبانی دیجیتال
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 م:نکات مه

 و یا کاردانی آن ها نامرتبط  دروس ستاره دار، دروس جبرانی هستند وفقط دانشجویان ملزم به گذراندن آنها هستند که دیپلم آنها کار ودانش -1

 .است

 .رعایت آرایش دروس الزامی است -2

انتخاب درس آشنایی با دفاع مقدس می اند, در کارشناسی ملزم به دانشجویانی که درس دانش خانواده و جمعیت را در دوره کاردانی گذرانده -3

 باشند.

رعایت دروس پیشنیاز وهمنیاز الزامی است در غیر اینصورت درهر مرحله از تحصیل که مشخص شود درسی بدون رعایت پیشنیاز وهمنیاز  -4

  .شد انتخاب وپاس شده است نسبت به حذف آن اقدام خواهد

 .رعایت پیشنیاز وهمنیاز به عهده دانشجو است -5

 .واحد را درهر ترم ندارد 14جوی مشروط حق انتخاب بیش از دانش -6

 .واحد انتخاب نمایند 24باالتر می توانند درهرترم حداکثر  و 17معدل  دانشجویان ترم آخر و -7

   مدیر گروه                                                                                                                                                                                           

 شیوا رزاق زاده                                                                                                                                                                                            


