
 

 

 

 

 واحد( 91ترم اوّل)

 نياز هم پيش نياز نوع واحد تعداد واحد نام درس

   جبزاني 3 تحليل هذارهاي الكتزيكي

   جبزاني 3 تحليل هذارهاي الكتزونيكي

   عووهي 2 سباى خارجه

   پايه 3 رياضي عووهي

 رياضي عووهي  پايه 3 هعادالت ديفزاسيل

   پايه 3 اينويسي رايانهبزناهه 

   عووهي 2 2انذيشه اسالهي 

 واحد( 02ترم سوم)

 نياز هم پيش نياز نوع واحد تعداد واحد نام درس

  هذارهاي الكتزيكي اصلي 3 هاي كنتزل خطيسيستن

  هذارهاي الكتزيكي اصلي 2 خطوط انتقال هخابزاتي

 هذارهاي الكتزيكي تخصصي 3 هذارهاي الكتزونيكي
 هايسيستن

 كنتزل خطي 

  هذارهاي هجتوع خطي تخصصي 2 هنابع تغذيه

   اصلي 3 الكتزونيك صنعتي

  هذارهاي الكتزيكي اصلي 1 هذارهاي الكتزيكي-آس

 هذارهاي هجتوع خطي  تخصصي 1 هجتوع خطي هايهذار -آس

 اصول هيكزوكاهپيوتز  اصلي 1 اصول هيكزوكاهپيوتز -آس

   عمًمي 2 تفسيز هوضوعي نهج البالغه

   عمًمي 2 انقالب اسالهي ايزاى

 واحد( 02ترم دوم)

 نياز هم پيش نياز نوع واحد تعداد واحد نام درس

  ايرايانه ساسيبزناهه  پايه 2 هحاسبات عذدي

 هعادالت ديفزانسيل  اصلي 3 هذارهاي الكتزيكي

   تخصصي 2 هجتوع خطيهذارهاي 

   اصلي 3 اصول هيكزوكاهپيوتز

   تخصصي 3 هباحث ويضه در الكتزونيك

   تخصصي 2 هاي كاهپيوتزيشبكه

افشارهاي كاربزدي در  نزم

 الكتزونيك
   اصلي 2

   عووهي 1 2تزبيت بذني 

   عووهي 2 تاريخ تحليلي صذر اسالم

 واحد( 91ترم چهارم)

 نياز هم پيش نياز نوع واحد تعداد واحد نام درس

  اصول هيكزوكاهپيوتز تخصصي 3 هاي صنعتي كننذه كنتزل

   تخصصي 2 سباى تخصصي

 هذارهاي الكتزونيكي  تخصصي 3 هذارهاي هخابزاتي

 اصلي 1 هاي  كنتزل خطيسيستن -آس
هاي كنتزل سيستن

 خطي
 

 هذارهاي هخابزاتي  تخصصي 1 هذارهاي هخابزاتي-آس

 هذارهاي الكتزونيكي  تخصصي 1 هذارهاي الكتزونيكي -آس

 تخصصي 3 پزوصه
 06پس اس گذرانذى 

 واحذ
 

 تخصصي 3 كارآهوسي
 06پس اس گذرانذى 

 واحذ
 

تاريخ فزهنگ و توذى اسالم و 

 ايزاى
   عمًمي 2

 برنامه پيشنهادي مهندسي تكنولوژي الكترونيك
 



 توضيحات: 

 را بٍ عىًان درس جبزاوي بگذراوىذ. تحليل مذارَاي الكتزيكي ي تحليل مذارَاي الكتزيويكيفارغ التحصيالن كارداوي الكتزيويك بايذ فقط ديرس  -1

 جبزاوي بگذراوىذ. را بٍ عىًان درس گيرياندازه اصولي  تحليل مذارَاي الكتزيكي ي تحليل مذارَاي الكتزيويكيفارغ التحصيالن كارداوي كامپيًتز بايذ ديرس  -2
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 آمًسش حذف خًاَذ شذ.   
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 شًد.مي  Bَمىياس درس  Aدر تزم بعذ درس  (پاياوتزم امتحان

 اوذ، بايذ ايه دريس در ديرٌ كارشىاسي اخذ ومايىذ. وگذراوذٌ را در ديرٌ كارداوي واحد( 1)وصاياي امامي  واحد( 1)آشنايي با قرآن كريم، واحد( 2)تنظيم خانواده و جمعيتداوشجًياوي كٍ دريس  -6
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