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 واحد( 8) پیش دانشگاهیدروس ( 1)

 تعداد نام درس ردیف
 نمره نیمسال هپ یا  واحد

   --- 2 ریاضی پیش دانشگاهی 1

 زبان پیش دانشگاهی 2
 

2 ---   

   --- 2 فیزیک پیش دانشگاهی 3

   --- 2 کامپیوتر و برنامه نویسیمبانی  4

 تذکرات آموزشی :

ای ، کارودانش های هنرستان )فنی و حرفهگذراندن دروس فوق برای کلیه دیپلم

فیزیک و تجربی( باید با –های نظری )ریاضیو غیر مرتبط( الزامیست و دیپلم

 مدیر گروه هماهنگ شوند.
 

  جبرانیدروس ( 2)

 تعداد نام درس ردیف
 نمره نیمسال هپ یا  واحد

   --- 2 مدارهای الکتریکی 5

   --- 2 (2الکترونیک عمومی ) 6

   --- 2 مبانی دیجیتال 7

   --- 2 مبانی مخابرات و رادیو 8

دروس فوق به عنوان درس جبرانی  همه یا بخشی از گذراندنتذکرات آموزشی :

ای متجانس الزامیست و در این خصوص باید های غیر از فنی و حرفهبرای دیپلم

 با مدیر گروه هماهنگ شود.
 

 واحد( 5ه )ي( دروس پا3)

 تعداد درس نام ردیف
 نمره نیمسال هپ یا  واحد

   --- 3 ریاضی عمومی 9

   9 ه 2 الکتریسیته و مغناطیسفیزیک  10
 

 واحد( 2) مهارت عمومی( دروس 4)

 تعداد نام درس ردیف
 نمره نیمسال هپ یا  واحد

   --- 2 گیریتصمیمیابی و های مسئلهمهارت 11

   --- 2 مدیریت کسب و کار 12

   --- 2 سازی محصولتجاری 13

 تذکرات آموزشی : گذراندن یکی از دروس فوق الزامیست.

 
 

 

 واحد( 46) ( دروس تخصصی5) 

 تعداد نام درس ردیف
 نمره نیمسال هپ یا  واحد

   --- 1 طراحی و ساخت مدارچاپی به کمک رایانه 14

   32پ  3 1میکروکامپیوتر  15

   33پ  3 1الکترونیک  16

   9پ  2 ریاضی کاربردی 17

   --- 2 اصول سرپرستی 18

19 
کاربرد نرم افزارهای تخصصی در 

 الکترونیک
 33پ  1

  

   15 ه 1 1میکروکامپیوتر  آزمایشگاه 20

   --- 3 های مخابراتیاصول سیستم 21

   16 ه 1 1آزمایشگاه الکترونیک  22

   16پ  3 2الکترونیک  23

   --- 2 کارآفرینی 24

   16پ  2 1الکترونیک صنعتی  25

   21 ه 1 های مخابراتیآزمایشگاه سیستم 26

   25 ه 1 1آزمایشگاه الکترونیک صنعتی  27

   49پ  2 زبان فنی 28

   23 ه 1 2آزمایشگاه الکترونیک  29

   ترم آخر 2 پروژه 30

   ترم آخر 2 کارآموزی 31

   --- 3 مدارهای دیجیتال و ریزپردازنده 32

   9 ه 3 1مدارهای الکتریکی  33

   33 ه 1 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 34

   10پ  2 های الکتریکیماشین 35

   35 ه 1 های الکتریکیآزمایشگاه ماشین 36

   32پ  3 کنترل صنعتی 37
 

 واحد ( 6) ارییاخت ( دروس6) 

 تعداد نام درس ردیف
 نمره نیمسال هپ یا  واحد

   --- 3 1مباحث ویژه  38

   16پ  3 های نلویزیونسیستم 39

   16پ  3 کاربرد ابزار دقیق و کنترل 40

   --- 3 های کامپیوتری و مخابراتیشبکه 41

   15پ  ARM 3میکروکنترلرهای  42

   23پ  3 مدارهای مجتمع خطی 43

 تذکرات آموزشی : گذراندن دو درس از دروس فوق الزامیست.
 

 واحد( 15دروس عمومی )( 7)

 تعداد نام درس ردیف
 نمره نیمسال هپ یا  واحد

   --- 1 آشنایی با قرآن کریم 44

   --- 1 ها و وصایای حضرت امام )ره(اندیشه 45

   --- 2 )مبدأ و معاد( 1اندیشه اسالمی  46

   --- 2 فلسفه اخالق )با تکیه بر مباحث تربیتی( 47

   --- 3 زبان و ادبیات فارسی 48

   --- 3 خارجیزبان  49

   --- 1 تربیت بدنی 50

   --- 2 دانش خانواده و جمعیت 51
 

       حدوا 82: بدون احتساب دروس جبرانی واحد هاجمع  -

 ، پ: پیش نیازهم نیاز:  ه -
 

 ....................................................................................نام و نام خانوادگی .....
 

 

 

 ............................................ امضاء ......................شماره شناسایی ...............

 

 ...........................................................................................مدیر گروه .............
 

 

 

 ..........................................................................معاون آموزشی دانشکده .....
 

 


