
 واحد 011 تعداد کل واحد:              (92قبل از )ورودی  الکترونيک/کبرشنبسی  نبم رشته/مقطع:                         

  واحد 18 اول  ترم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واحد 19 سوم ترم  واحد 18 دوم ترم

 

 

 

 واحد 19 چهبرم ترم

    

   1رياضی ًام درس:
 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ  3 :تؼذاد ٍاحذ

 پايِ ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 --- ّوٌياس:

 1آس فيشيک  ًام درس:

 ساػت ػولی 2ٍاحذ ٍ  1 تؼذاد ٍاحذ:

 پايِ ًَع درس:

 ---- پيشٌياس:

 1فيشيک :  ّوٌياس

 صٌؼتی ًقشِ کشی ًام درس:

 ساػت ػولی 2ٍاحذ ٍ  1 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس

  2الکتزًٍيک ًام درس: 

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3تؼذاد ٍاحذ: 

 اصلی ًَع درس:

 1الکتزًٍيک  پيشٌياس:

 ----: ّوٌياس
    

 )حزارت ٍ هکاًيک(1فيشيک  ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ  3 تؼذاد ٍاحذ:

 پايِ ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

  ---: ّوٌياس

  2آس فيشيک ًام درس:

 ساػت ػولی 2ٍاحذ ٍ  1 تؼذاد ٍاحذ:

 پايِ ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 2فيشيک: ّوٌياس

 2هذارالکتزيکی  ًام درس:

  ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ  3 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 1الکتزيکی ّای هذار پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس

 1الکتزيکی اشيي ه ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 ٍ هغٌاطيس 1هذار پيشٌياس:

 ----: ّوٌياس
    

 )الکتزيسيتِ ٍ هغٌاطيس(2فيشيکًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ  3 تؼذاد ٍاحذ:

 پايِ ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 1: فيشيک ّوٌياس

 یکاهپيَتزساسی بزًاهِ  ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ  3 ٍاحذ:تؼذاد 

 پايِ ًَع درس:

 --پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس

 رياضيات هٌْذسی ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ  3 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

  ٍ هؼادالت 2رياضی ػوَهی  پيشٌياس:

 ---:  ّوٌياس

 هذرى فيشيک  ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 2هؼادالت ٍ فيشيک  پيشٌياس:

 ---- : ّوٌياس
    

 فارسی ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ  3 تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس

 2رياضی ػوَهی  ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ  3 تؼذاد ٍاحذ:

 پايِ ًَع درس:

 1رياضی ػوَهی  پيشٌياس:

 ----:  ّوٌياس

 لکتزٍهغٌاطيسا  ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ  3 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 2فيشيک  پيشٌياس:

 رياضی هٌْذسی:  ّوٌياس

 سيگٌالْا ٍ سيستن ّا ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 رياضی هٌْذسی پيشٌياس:

 2 ّای الکتزيکیهذار: ّوٌياس
    

 سباى خارجی  ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ  3 تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس

 هؼادالت ديفزاًسيل ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ  3 تؼذاد ٍاحذ:

 پايِ ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 2: رياضی ػوَهی ّوٌياس

 آس هذارالکتزيکی ٍ اًذاسُ گيزیًام درس:

 ساػت ػولی 2ٍاحذ ٍ  1 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

  2آس فيشيک  پيشٌياس:

 اًذاسُ گيزی الکتزيکی : ّوٌياس

 هذار هٌطقی ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ: 

 اصلی ًَع درس:

 ---- پيشٌياس:

 1الکتزًٍيک : ّوٌياس
    

 اسالم تحليلی صذر تاريخ  ًام درس:

 ساػت ًظزی 2ٍاحذ ٍ  2 تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس

 1الکتزيکی  ّای هذار ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ  3 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 2فيشيک پيشٌياس:

  : هؼادالت ديفزاًسيلّوٌياس

  1الکتزًٍيک ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ  3 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 1هذارّای الکتزيکی  پيشٌياس:

 ----:  ّوٌياس

 کارگاُ بزق ًام درس:

 ساػت ػولی 2ٍاحذ ٍ  1 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 کارگاُ ػوَهی پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس
    

 آشوايی با هٌْذسی بزق ًام درس:

 ساػت ًظزی 1ٍاحذ ٍ  1 تؼذاد ٍاحذ:

  اصلی ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس

 کارگاُ ػوَهی ًام درس:

 ساػت ػولی 2ٍاحذ ٍ  1 تؼذاد ٍاحذ:

 پايِ ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 ----: ّوٌياس

 الکتزيکیگيزی  اًذاسُ ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ  3 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

  1هذارّای الکتزيکی  پيشٌياس:

 ----:  ّوٌياس

 2اًذيشِ اسالهی  ًام درس:

 ساػت ًظزی 2ٍاحذ ٍ 2تؼذاد ٍاحذ: 

 ػوَهی ًَع درس:

 1اًذيشِ اسالهی  پيشٌياس:

 ----: ّوٌياس

       ٍاحذ شاهل 140تؼذاد ٍاحذ کل: 

 ٍاحذ 22ػوَهی: 

 ٍاحذ 22پايِ: 

 ٍاحذ 55اصلی: 

 ٍاحذ 35: تخصصی
 

 احتوال هٌْذسیآهار ٍ  ًام درس: 

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ  3 تؼذاد ٍاحذ:

 پايِ ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 2: رياضی ػوَهی ّوٌياس

 1اًذيشِ اسالهی  ًام درس: 

 ساػت ًظزی 2ٍاحذ ٍ  2 تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 ----:  ّوٌياس

 1 آس الکتزًٍيک  ًام درس: 

 ساػت ػولی 2ٍاحذ ٍ 1 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 1ٍ آس هذار  1الکتزًٍيک  پيشٌياس:

 --- : ّوٌياس

 

 

 

 

                                         

       

 

 
 
 



 .است... (  ٍ ًياس ّن ًياس، پيش رػايت هجاس، ٍاحذ تؼذاد سقف) آهَسشی قَاًيي کليِ رػايت با ٍاحذ اًتخاب بِ هلشم داًشجَ

 *مسئوليت رعبیت پيش نيبز دروس برعهده دانشجو است.

 5/11/1131تاريخ ويرايش:

 

  

  واحد17پنجم  ترم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واحد16هفتم  ترم  واحد16 مشش ترم

 

 

 

 واحد18 مهشت ترم

    

  سيستن ّای کٌتزل خطیًام درس:
 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

  1اشيي سيگٌالْا ٍ سيستوْا ٍ ه پيشٌياس:

 --- ّوٌياس:

 هحاسبات ػذدی ًام درس:

 ساػت ًظزی 2ٍاحذ ٍ 2  تؼذاد ٍاحذ:

 پايِ ًَع درس:

 بزًاهِ ساسی کاهپيَتز پيشٌياس:

 ديفزاًسيل : هؼادالتّوٌياس

 فيشيک الکتزًٍيک ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی الشاهی ًَع درس:

 فيشيک هذرى پيشٌياس:

 2الکتزًٍيک : ّوٌياس

 پزٍصُ کارشٌاسی ًام درس:

 3 ؼذاد ٍاحذ:ت

 تخصصی الشاهی ًَع درس:

 ٍاحذ 100گذراًذُ حذاقل   پيشٌياس:

 ----: ّوٌياس
    

 1 : هخابزاتًام درس

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

آهار ٍ ٍ  ْا سيستو ْا ٍ سيگٌال پيشٌياس:

   یاحتوال هٌْذس

 ----ّوٌياس: 

 هذارّای هخابزاتی ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی الشاهی ًَع درس:

 1هخابزات ٍ 3الکتزًٍيک  پيشٌياس:

 ----: ّوٌياس

 تکٌيک پالسآس  ًام درس:

 ساػت ػولی 2ٍاحذ ٍ 1 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی الشاهی ًَع درس:

  ٍ تکٌيک پالس 2 آس الکتزًٍيک پيشٌياس:

 ---- : ّوٌياس

 کاراهَسی  ًام درس:

 2 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی الشاهی ًَع درس:

 ٍاحذ 100گذراًذُ حذاقل   پيشٌياس:

 ----: ّوٌياس

    

 3الکتزًٍيک ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی الشاهی ًَع درس:

 2الکتزًٍيک  پيشٌياس:

 سيستوْای کٌتزل خطی: ّوٌياس

 3الکتزًٍيک آس پزٍصُ  ًام درس:

 ساػت ػولی 2ٍاحذ 1ٍ تؼذاد ٍاحذ:

  تخصصی الشاهی ًَع درس:

  2الکتزًٍيک آس ٍ  3الکتزًٍيک  پيشٌياس:

 ----- : ّوٌياس

 2هاشيي الکتزيکی  ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 1هاشيي الکتزيکی  پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس

 هذارّای ٍاسط ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 ختياریتخصصی ا ًَع درس:

 هيکزٍپزٍسسَرّا پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس
    

 هؼواری کاهپيَتز ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

  هذار هٌطقی پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس

 پالس تکٌيک  ًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی الشاهی ًَع درس:

 ٍ هذار هٌطقی 2الکتزًٍيک  پيشٌياس:

 ----- :  ّوٌياس

 آس هذارّای هخابزاتی ًام درس:

 ساػت ػولی 2ٍاحذ ٍ 1 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی الشاهی ًَع درس:

 ---  پيشٌياس:

 هذارّای هخابزاتی : ّوٌياس

 اًقالب اسالهی ايزاى  ًام درس:

 ساػت ًظزی 2ٍاحذ ٍ 2 تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس
    

 ائيي سًذگی)اخالق کاربزدی(  درس:ًام 

 ساػت ًظزی 2ٍاحذ ٍ 2 تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس

 ؼواری کاهپيَتزآس ه ًام درس:

 ساػت ًظزی  3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 هؼواری کاهپيَتز ٍ آس هٌطقی پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس

 تفسيز هَضَػی قزآى کزين  ًام درس:

 ساػت ًظزی 2ٍاحذ ٍ 2 تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس

 الکتزًٍيک صٌؼتی ًام درس:

ًَع ساػت ًظزی  3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی اًتخابی درس:

  2الکتزًٍيک  پيشٌياس:

 2: هاشيي ّای الکتزيکی  ّوٌياس
    

 هٌطقیهذار آس  ًام درس:

 ساػت ػولی 2ٍاحذ ٍ 1 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 هذار هٌطقی پيشٌياس:

 ----: ّوٌياس

 داًش خاًَادُ ٍ جوؼيت  ًام درس:

 ساػت ًظزی 2ٍاحذ ٍ 2 تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس

 هذارّای هجتوغًام درس:

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی اًتخابی ًَع درس:

  2الکتزًٍيک  پيشٌياس:

 ----:  ّوٌياس

 1آس هاشيي   ًام درس:

 ساػت ػولی 2ٍاحذ ٍ 1 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 --- پيشٌياس:

 2:  هاشيي ّوٌياس
    

 1تزبيت بذًی ًام درس:

 ساػت ػولی 2ٍاحذ 1ٍ تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی  ًَع درس:

 ----پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس

 هيکزٍپزٍسسَرّا درس:ًام 

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 تخصصی الشاهی ًَع درس:

 هؼواری کاهپيَتز  پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس

 آس هيکزٍپزٍسسَرّا ًام درس:

 ساػت ػولی 2ٍاحذ ٍ 1 تؼذاد ٍاحذ:

 الشاهی تخصصی  ًَع درس:

 هيکزٍپزٍسسَرّا ٍ آس هؼواری خطی پيشٌياس:

 ----: ّوٌياس

 2تزبيت بذًی  درس:ًام 

 ساػت ػولی 2ٍاحذ ٍ 1 تؼذاد ٍاحذ:

 ػوَهی  ًَع درس:

 1تزبيت بذًی پيشٌياس:

 ---: ّوٌياس
       

 2آس الکتزًٍيک   ًام درس:

 1ساػت ػولی  2ٍاحذ ٍ 1 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 1ٍ آس الکتزًٍيک  2الکتزًٍيک پيشٌياس:

 ---:  ّوٌياس

 کٌتزل خطیآس سيستوْای  ًام درس: 

 ساػت ػولی 2ٍاحذ ٍ 1 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 سيستوْای کٌتزل خطی پيشٌياس:

 ----: ّوٌياس

 سباى تخصصی بزق ًام درس: 

 ساػت ًظزی 2ٍاحذ ٍ 2: تؼذاد ٍاحذ

 اصلی  ًَع درس:

 سباى ػوَهی فٌی هٌْذسی پيشٌياس:

 ---:  ّوٌياس

 بزرسی سيستوْای قذرتًام درس: 

 ساػت ًظزی 3ٍاحذ ٍ 3 تؼذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

  ---- پيشٌياس:

 2: هاشيي ّای الکتزيکی  ّوٌياس

  


