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 واحد( 17) لاوّ ترم

 ّن ًياس پيص ًياس ٍاحذ ًام درس

   3 1عوَهي رياضي

 1عوَهي رياضي  3 1فيشيک 

   3 اًگليسيسباى 

   3 سباى فارسي 

   2 رياضي پيص

   2 درس عوَهي

 تزم اٍّل  1 آضٌايي با هٌْذسي بزق
 

 

 واحد( 17دوم ) ترم

 ّن ًياس پيص ًياس ٍاحذ ًام درس

  1عوَهي رياضي 3 2عوَهي رياضي

 2رياضي عوَهي  3 هعادالت ديفزاًسيل

 2عوَهي رياضي 1فيشيک  3 2فيشيک 

 تزم دٍم بِ بعذ  3 ًَيسي کاهپيَتزبزًاهِ

 1فيشيک   1 1فيشيک -آس

   1 کارگاُ عوَهي

   1 هٌْذسيطي کًمطِ

   2 درس عوَهي

 

 واحد( 18سوم ) ترم

 ّن ًياس پيص ًياس ٍاحذ ًام درس

 ديفزاًسيل هعادالت، 2فيشيک   3 1هذارّاي الکتزيکي

  2، فيشيک2رياضي عوَهي 3 الکتزٍهغٌاطيس

  هعادالت ،2عوَهي رياضي 3 هٌْذسي اترياضي

  2رياضي عوَهي 3 احتوال هٌْذسي

  ، هعادالتًَيسيبزًاهِ 2 هحاسبات عذدي

  2فيشيک 1 2فيشيک -آس

   2 درس عوَهي

   1 1تزبيت بذًي 

 

 واحد( 19چهارم ) ترم

 ّن ًياس پيص ًياس ٍاحذ ًام درس

  1هذار  2 2هذارّاي الکتزيکي

  1هذار  2 1الکتزًٍيک

  رياضيات هٌْذسي 3 ّاّا ٍ سيستنسيگٌال

 تَضيح: تخصصي اختياري ًَيسي کاهپيَتزبزًاهِ 3 ساسي پيطزفتِبزًاهِ

 تزم چْارم بِ بعذ  3 التصاد هٌْذسي

 2هذار  1 هذارّاي الکتزيکي -آس

   2 درس عوَهي

   2 داًص خاًَادُ ٍ جوعيت

   1 ٍصاياي اهام )رُ(
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 واحد( 20پنجم ) ترم

 ّن ًياس پيص ًياس ٍاحذ ًام درس

  1الکتزًٍيک  2 2الکتزًٍيک 

 الکتزٍهغٌاطيس 2هذارّاي الکتزيکي 2 1ّاي الکتزيکيهاضيي

  احتوال هٌْذسيّا، ّا ٍ سيستنسيگٌال 3 ّاي هخابزاتياصَل سيستن

 2الکتزًٍيک  3 1ّاي ديجيتالسيستن

ّا، هذارّاي ّا ٍ سيستنسيگٌال 3 ّاي کٌتزل خطيسيستن

  2الکتزيکي

  2رياضي عوَهي 3 جبز خطي

 2الکتزًٍيک ّاي الکتزيکيهذار-آس 1 الکتزًٍيک-آس

   2 درس عوَهي

  1تزبيت بذًي 1 1ٍرسش

 

 واحد( 20ششم ) ترم

 ّن ًياس ًياسپيص  ٍاحذ ًام درس

  ّاي کٌتزل خطيسيستن 3 کٌتزل صٌعتي

 جبز خطي ّاي کٌتزل خطيسيستن 3 ّاي کٌتزل هذرىسيستن

  1ّاي ديجيتالسيستن 3 2ّاي ديجيتالسيستن

  ّاي کٌتزل خطيسيستن 3 ّاي کٌتزل ديجيتالسيستن

 1هاضيي  2 2ّاي الکتزيکيهاضيي

 1ّاي ديجيتالسيستن  1 1ّاي ديجيتالسيستن-آس

 2هاضيي 2الکتزًٍيک 3 الکتزًٍيک صٌعتي

   2 درس عوَهي

 

 واحد( 20هفتم ) ترم

 ّن ًياس پيص ًياس ٍاحذ ًام درس

  کٌتزل خطيّاي سيستن 3 ابشار دليك
ّاي طزاحي سيستن

  2ّاي ديجيتالسيستن 3 ايريشپزداسًذُ

  2ّاي الکتزيکيهاضيي 3 1ّاي اًزصي الکتزيکيتحليل سيستن

  سباى اًگليسي 2 بزق سباى تخصصي

   3 تخصصي اختياري

  1 الکتزًٍيک صٌعتي -آس
الکتزًٍيک 

 صٌعتي

 1ديجيتالّاي سيستن-آس 1 2ّاي ديجيتالسيستن-آس
ّاي سيستن

 2ديجيتال

  ّاي کٌتزل خطيسيستن 1 کٌتزل خطي-آس

   2 تاريخ فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايزاى

  کارگاُ عوَهي 1 کارگاُ بزق

 

 واحد( 17هشتم ) ترم

 ّن ًياس پيص ًياس ٍاحذ ًام درس

  1 کٌتزل صٌعتي -آس
کٌتزل 

 صٌعتي

  ّاي کٌتزل ديجيتالسيستن 1 ّاي کٌتزل ديجيتالسيستن -آس

  2ّاي الکتزيکيهاضيي 1 1ّاي الکتزيکيهاضيي-آس

   3 اختياريتخصصي 

   3 اختياريتخصصي 

   2 اختياريتخصصي 

   1 آضٌايي با لزآى کزين

#پزٍصُ کارضٌاسي
  ٍاحذ 100پس اس گذراًذى  3 

  ٍاحذ 95پس اس گذراًذى  2 *کارآهَسي

 هطخص ضَد. 6بْتز است هَضَع پزٍصُ اس تابستاى تزم  #

 .اخذ گزدد 8يا بعذ اس تزم  6در ًيوسال تابستاى بعذ اس تزم  درس کارآهَسي تزجيحاً*

 زادهزيدیمهدی 

 الكترونيك -مدريگروه مهندسي ربق


