
 

 

 یلی  مقدس اردب موسسه غیر انتفاعی و غیر دولتی   -  )دیپلم کار دانش(پیوسته آرایش پیشنهادی دروس دوره کاردانی  

 

 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم دوم تـــــــــــــــــــــــــــــرم اول

  همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس

 نام درس

 همنیاز پیشنیاز تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

  ریاضی پیش دانشگاهی  3 ریاضی عمومی    2 ریاضی پیش دانشگاهی

 ریاضی عمومی فیزیک پیش دانشگاهی  2 فیزیک الکتریسیته ومغناطیس    2 نشگاهیفیزیک پیش دا

  زبان پیش دانشگاهی  3 زبان خارجه    2 زبان پیش دانشگاهی

  اصول مدارهای دیجیتال  2 میکروپروسسور    2 اصول مدارهای دیجیتال

 میکروپروسسور   2 ار دقیق وکنترلکاربرد ابز اصول مدارهای دیجیتال  1  آزمایشگاه مدارهای دیجیتال

 ریاضی عمومی   3 تحلیل مدارهای الکتریکی   1  طراحی و ساخت مدارهای چاپی به کمک کامپیوتر

 تحلیل مدارهای الکتریکی  1  آزمایشگاه مدارهای الکتریکی    3 زبان فارسی

    2 اخالق وتربیت اسالمی

    2 2ک عمومی *  الکترونی    3 سیستم های مخابرات

      سیستم های مخابرات  1  سیستم های مخابراتآزمایشگاه 

         2 2 * مدارهای الکتریکی

 22 جمع 11 جمع

 تـــــــرم چهــــــــــــــــــــــــارم تـــــــــــــــــــــــــــــرم سوم

 ازپیشنی تعداد واحد نام درس همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس

 

 همنیاز

 عملی نظری عملی نظری

    2 اندیشه اسالمی  ریاضی عمومی  2 ریاضی کاربردی

فیزیک الکتریسیته   2 ماشین های الکتریکی

 ومغناطیس

کارگاه ماشین های الکتریکی  plc  1کارگاه  

 ومدارفرمان
 

 مدار مجتمع خطی اصول مدارهای دیجیتال  2 پالستکنیک  ماشینهای الکتریکی  1  کارگاه ماشین های الکتریکی ومدارفرمان

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

  میکروکنترلر میکروپروسسور و 1  میکروکنترلر میکروپروسسور وآز   میکروپروسسور  2 میکرو کنترولر

های سیستم   3 سیستم های تلویزیون

 مخابرات

 مدار مجتمع خطی   3 ئنچینگمنابع تغذیه سو 

     1تربیت بدنی  سیستم های تلویزیون  1  کارگاه تعمیرات تلویزیون

تحلیل مدارهای   3 تحلیل مدارهای الکترونیکی

 الکتریکی

  تحلیل مدارهای الکترونیکی  3 مدار مجتمع خطی 

تحلیل مدارهای   1  کارگاه الکترونیک

 الکترونیکی

 مدار مجتمع خطی  1  شگاه مدار مجتمع خطیآزمای

   1 2 کار آفرینی   1  کاربرد رایانه درالکترونیک

    2 * مبانی مخابرات ورادیو    2 * مبانی دیجیتال

 22 جمع 22 جمع



 

 

 .ملزم به گذراندن آنها هستند که دیپلم آنها کار ودانش است یفقط دانشجویان جبرانی هستند ودروس ستاره دار، دروس  *
 

 نکات مهم:

 رعایت پیش نیاز و همنیاز بعهده شخص دانشجو می باشد. -1

و همنیاز انتخاب و پاس شده است نسبت به حذف آن  رعایت دروس پیشنیاز وهمنیاز الزامی است درغیر اینصورت در هر مرحله از تحصیل که مشخص شود درسی بدون رعایت پیش نیاز -2

 اقدام خواهد شد.

 واحد را در هر ترم ندارد. 11دانشجوی مشروط حق انتخاب بیش از  -3

 واحد انتخاب نمایند. 21و باالتر می توانند در هر ترم حداکثر  11دانشجویان ترم آخر و معدل  -1

 الکترونیکمدیر گروه                                                                                                     .               الزامی است   99-91اجرای آرایش دروس مذکور از نیمسال اول سالتحصیلی  -5

 

 

 

 

 

 

 ششم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم پنجمتـــــــــــــــــــــــــــــرم 

  همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نام درس

 نام درس

 نوع درس

 

 همنیاز پیشنیاز تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

        تحلیل مدارهای الکترونیکی  3 الکترونیک صنعتی

       الکترونیک صنعتی  1  زمایشگاه الکترونیک صنعتیآ

        ترم آخر 2  پروژه ساخت

          2 اصول سرپرستی

        ترم آخر 2  کارآموزی

          2 دانش خانواده

           

           

           

           

           

  جمع 12 جمع


