
   
      

  معین کیانپوردکتر مدیر گروه مربوطه : الکترونیک                      -مهندسی برقبرنامه چهار نیمسال تحصیلی کارشناسی ناپیوسته  –گروه برق 

  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .بگذرانند فوق دروس بر عالوه انیجبر درس عنوان به را )واحد (3ونیکیالکتر مدارهاي تحلیل درس بایستی می باشد،نمی ونیکرالکت آنها کاردانی که دانشجویانی*

  تـــرم اول

یف
رد

 

 نام درس
 همنیاز پیشنیاز تعداد واحد

 جمع عملی نظري

 معادالت دیفرانسیل *** 3 *** 3 یکیالکتر ارهايدم 1

 *** *** 3 *** 3 صنعتی ونیکالکتر 2
 *** *** 2 *** 2 انیجبر ریاضی 3
 ریاضی جبرانی *** 3 *** 3 عمومی ریاضی 4

 ریاضی عمومی *** 3 *** 3 سیلراندیف معادالت 5

 *** *** 2 *** 2 خارجی بانز 6
 *** *** 3 *** 3 رایانه يساز نامهبر 7

 **** **** 19 0 19 جمع واحد

  تـــرم دوم

یف
رد

 

 نام درس
 همنیاز پیشنیاز تعداد واحد

 جمع عملی نظري

 *** *** 3 *** 3 اصول میکرو کامپیوتر ها 8
 *** *** 2 2 *** کترونیکنرم افزارهاي کاربردي در ال 9
 *** برنامه سازي رایانه 2 *** 2 محاسبات عددي 10
 ***  مدارهاي الکتریکی 3 *** 3 سیستمهاي کنترل خطی 11
 *** مدارهاي الکتریکی  1 1 *** آزمایشگاه مدارهاي الکتریکی 12
 سیستمهاي کنترل خطی مدارهاي الکتریکی 3 *** 3 مدارهاي الکترونیکی 13

 *** زبان خارجی 2 *** 2 زبان تخصصی 14

  *** ***  2  ***  2  معارف اسالمی  15
 **** **** 18 3 15 جمع واحد

  تـــرم چهارم

یف
رد

  

 نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 جمع عملی نظري

 *** مدارهاي مجتمع خطی 2 *** 2 منابع تغذیه 25

 *** *** 1 1 *** 2تربیت بدنی  26

 *** *** 2 *** 2 ون اسالمیمت 27

  ***  *** 2 *** 2 شبکه هاي کامپیوتري 28
 *** *** 2 *** 2 انقالب اسالمی و ریشه هاي ان 29

 مدارهاي مخابراتی *** ***1 1 *** مخابراتیآزمایشگاه مدارهاي  30

 مدارهاي مجتمع خطی *** 1 1 *** آز مدارهاي مجتمع خطی 31

  ***  درصد دروس 80  3  3  ***  کارآموزي  32
  ***  ترم آخر  3  3  ***  پروژه  33

 **** **** 17 9 8 جمع واحد

  تـــرم سوم

یف
رد

 

 نام درس
 همنیاز پیشنیاز تعداد واحد

 جمع عملی نظري

 الکترونیکیمدارهاي  *** 3 *** 3 مدارهاي مخابراتی 16

 *** *** 2 *** 2 مدارهاي مجتمع خطی 17
 *** با نظر گروه 3 *** 3 مباحث ویژه در الکترونیک 18
 ***  مدارهاي الکتریکی 2 *** 2 خطوط انتقال مخابراتی 19
 *** اصول میکروکامپیوترها 3 *** 3 کنترل کننده هاي صنعتی 20
 *** سیستمهاي کنترل خطی 1 1 *** آز سیستمهاي کنترل خطی 21
 صول میکرو کامپیوتر هاا *** 1 1 *** آز اصول میکروکامپیوترها 22

 الکترونیکیمدارهاي  *** 1 1 *** آز مدارهاي الکترونیکی 23

  ***  ***  2  ***  2  خ اسالمیتار  24

 **** **** 18 3 15 جمع واحد

 تعداد کل واحدها 

 واحد  9 دروس عمومی                                

 واحد 13 دروس پایه

 واحد 19 دروس اصلی

 واحد 29 دروس تخصصی

  واحد 2  دروس پیش
 واحد  72 جمع واحد ها


