
نام درس
نوع 

درس

تعداد 

واحد
نام درسپیشنیازهمنیاز

نوع 

درس

تعداد 

واحد
نام درسپیشنیازهمنیاز

نوع 

درس

تعداد 

واحد
پیشنیازهمنیاز

1اصليكارگاه الکترونیکرياضي عمومي2تخصصيرياضي كاربردي3پايهرياضي عمومي
تحلیل مدارهاي 

الکترونیکي

میکروپرسسور2تخصصيمیکروكنترلر1عمومي1تربیت بدني3عمومي فارسي عمومي

فیزيک الکتريسیته و 

مغناطیس
2پايه

ماشین هاي 

الکتريکي
2اصلي

فیزيک الکتريسیته و 

مغناطیس

سیستم هاي 

تلويزيون
سیستم هاي مخابراتي3تخصصي

2عمومي1انديشه اسالمي 

طراحي و ساخت 

مدار چاپي به كمک 

كامپیوتر

1تخصصي
كاربرد رايانه در 

الکترونیک
تحلیل مدارهاي الکتريکي1تخصصي

2اصلياصول مدارهاي ديجیتال
آزمايشگاه مدارهاي 

ديجیتال
اصول مدارهاي ديجیتال1اصلي

مدار مجتمع 

خطي
3تخصصي

تحلیل مدارهاي 

الکترونیکي

رياضي عمومي3اصليتحلیل مدارهاي الکتريکي
تحلیل مدارهاي 

الکترونیکي
تحلیل مدارهاي الکتريکي3اصلي

فلسفه اخالق 

اسالمي
2عمومي

3عموميزبان عمومي
سیستم هاي 

مخابراتي
3تخصصي

تحلیل مدارهاي 

الکتريکي

آز سیستم هاي 

مخابراتي
سیستم هاي مخابراتي1تخصصي

آزمايشگاه مدارهاي 

الکتريکي
تحلیل مدارهاي الکتريکي1اصلي

كارگاه ماشین 

هاي الکتريکي و 

مدار فرمان

ماشین هاي الکتريکي1اصلي

اصول مدارهاي ديجیتال2تخصصيمیکروپرسسور
جمعیت و دانش 

خانواده
2عمومي

نوع درسنام درس
تعداد 

واحد
2تخصصياصول سرپرستيپیشنیازهمنیاز

الکترونیک 

صنعتي
3تخصصي

تحلیل مدارهاي 

الکترونیکي

آزمايشگاه الکترونیک 

صنعتي
الکترونیک صنعتي1تخصصي

3انتخابيدروس انتخابي

2تخصصيزبان فني
تحلیل مدارهاي 

الکتريکي
نام درس

نوع 

درس

تعداد 

واحد
پیشنیازهمنیاز

میکروپرسسور2تخصصيكاربرد ابزار دقیق و كنترل
منابع تغذيه 

سوئیچینگ
مدار مجتمع خطي3انتخابي

آز میکروپرسسور و 

میکروكنترلر
1تخصصي

میکروپرسسور و 

میکروكنترلر
سیستم هاي تلويزيون3انتخابيتلويزيون رنگي

مدار مجتمع خطي2تخصصيتکنیک پالس

تولید نرم افزار 

آموزشي چند 

رسانه اي

3انتخابي

آزمايشگاه مدار مجتمع 

خطي
مدار مجتمع خطي1تخصصي

1تخصصيPLCكارگاه 

كارگاه ماشین هاي 

الکتريکي و مدار 

فرمان

1تخصصيكارگاه تعمیرات تلويزيون
سیستم هاي 

تلويزيون

تکنیک پالس1تخصصيآزمايشگاه تکنیک پالس

 واحد50گذراندن 2تخصصيپروژه ساخت

 واحد50گذراندن 2تخصصيكارآموزي

دروس انتخابی

دروس انتخابي

جمع کل واحد ها

. رعایت کردن پیشنیاز الزامی و به عهده دانشجو میباشد

. واحد درسی از جدول دروس اختیاری را اخذ نمایند3دانشجویان موظف اند 

تعداد کل واحد های درسی

تعداد واحد

 واحد3

74

نوع درس

دروس عمومي

دروس پايه

دروس اصلي

دروس تخصصي

 واحد13

ترم سوم

( به بعد93ورودی )چارت کاردانی الکترونیک 

19جمع

ترم دومترم اول

جمع

18

18 جمع

جمع

. واحد درسی در نیمسال بعدی میباشد14 دانشجو مجاز به انتخاب 12در صورت کسب معدل زیر 

ترم چهارم

19

 واحد14 

 واحد39 

 واحد5


