
 

 

 

 

 

 

 واحذ( 51) دروس عووهی

 هن نياز پيش نياز واحذ نام درس

   2 2اًذیشِ اعالهی

   2 اعالمصذر تاریخ تحلیلی 

   2 البالغِ ًْجتفغیز هَضَػی 

   2 اًقالب اعالهی ایزاى

تاریخ فزٌّگ ٍ توذى اعالم ٍ 

 ایزاى
2   

   1 2تزبیت بذًی

   2 تٌظین خاًَادُ ٍ جوؼیت*

   1 ٍصایای اهام)رُ(*

   1 آشٌایی با قزآى کزین*

 ّا در دٍرُ کارداًی الشاهی اعت. گذراًذى ایي درٍط در صَرت ًگذراًذى آى      *

 

 واحذ( 51) دروس اصلی

 هن نياز پيش نياز واحذ نام درس

   3 الکتزًٍیک صٌؼتی

افشارّای کاربزدی در  ًزم

 الکتزًٍیک
   ػولی2

   3 اصَل هیکزٍکاهپیَتز

 اصَل هیکزٍکاهپیَتز  ػولی1 اصَل هیکزٍکاهپیَتز-آس

 هؼادالت دیفزاًغیل  3 هذارّای الکتزیکی

  لکتزیکیا هذارّای ػولی1 هذارّای الکتزیکی-آس

  هذارّای الکتزیکی 3 ّای کٌتزل خطی عیغتن

 ػولی1 ّای کٌتزل خطی عیغتن-آس
ّای کٌتزل  عیغتن

 خطی
 

  لکتزیکیا هذارّای 2 خطَط اًتقال هخابزاتی

 

 واحذ( 51) دروس پایه

 هن نياز پيش نياز واحذ نام درس

   2 سباى خارجی

   3 ریاضی ػوَهی

   3 ای عاسی رایاًِ بزًاهِ

  ای عاسی رایاًِ بزًاهِ 2 هحاعبات ػذدی

 ریاضی ػوَهی  3 هؼادالت دیفزاًغیل

 

 واحذ( 51) دروس جبرانی

 هن نياز پيش نياز واحذ نام درس

   3 تحلیل هذارّای الکتزیکی

   3 تحلیل هذارّای الکتزًٍیکی

   3 فیشیک الکتزیغتِ ٍ هغٌاطیظ

   2 اصَل هذارّای دیجیتال

   3 گیزی اصَل اًذاسُ

   2 ریاضی جبزاًی

 

 واحذ( 91) دروس تخصصی

 هن نياز پيش نياز واحذ نام درس

   2 سباى تخصصی

   2 ّای کاهپیَتزی شبکِ

   3 هباحث ٍیضُ در الکتزًٍیک

   2 هذارّای هجتوغ خطی

  1 هذارّای هجتوغ خطی-آس
هذارّای هجتوغ 

 خطی

  هذارّای هجتوغ خطی 2 هٌابغ تغذیِ

 کٌتزل خطی الکتزیکی هذارّای 3 هذارّای الکتزًٍیکی

 هذارّای الکتزًٍیکی  1 هذارّای الکتزًٍیکی-آس

 هذارّای الکتزًٍیکی  3 هذارّای هخابزاتی

 هذارّای هخابزاتی  1 هذارّای هخابزاتی-آس

  اصَل هیکزٍکاهپیَتز 3 ّای صٌؼتی کٌتزل کٌٌذُ

 3 کارآهَسی*
 06پظ اس گذراًذى 

 ٍاحذ
 

 3 #پزٍصُ
 06پظ اس گذراًذى 

 ٍاحذ
 

 

 اخذ گزدد. 4یا بؼذ اس تزم 2در ًیوغال تابغتاى بؼذ اس تزم  درط کارآهَسی تزجیحاً*

 هشخص شَد. 2بْتز اعت هَضَع پزٍصُ اس تابغتاى تزم  #

 

 

 

 

 زادهزيدي

الكترونيك-مدريگروهمهندسيربق


