
                         

 الکتزونیک –                             موسسه آموسش عالی شمس گنبذ کاووس                                                                                      دروس رشته مهنذسی تکنولوژی بزق 

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته  )                              گزوه مهنذسی بزق                                                                                                                            

 دروس عمومی دروس اصلی دروس تخصصی

 ًام درط ٍاحذ پیطٌیاس ّوٌیاس ًام درط ٍاحذ پیطٌیاس ّوٌیاس ًام درط ٍاحذ پیطٌیاس ّوٌیاس

 2اًذیطِ اسالهی  2 ___ ___ سیستن ّای کٌتزل خطی 3 هذارّای الکتزیکی ___ هذارّای الکتزًٍیکی 3 هذارّای الکتزیکی کٌتزل خطی

 اًقالب اسالهی ٍ ریطِ ّای آى 2 ___ ___ سیستن کٌتزل خطی- آس 1 کٌتزل خطی ___ هذارّای الکتزًٍیکی- آس 1 ___ هذار الکتزًٍیکی

 هتَى اسالهی 2 ___ ___ خطَط اًتقال هخابزاتی 2 هذارّای الکتزیکی ___ هذارّای هخابزاتی 3 ___ هذار الکتزًٍیکی

 تاریخ اسالم 2 ___ ___ الکتزًٍیک صٌعتی 3 ___ ___ هذارّای هخابزاتی- آس 1 ___ هذارّای هخابزاتی

 2تزبیت بذًی  1 ___ ___ ًزم افشارّای کاربزدی الکتزًٍیک 2 ___ ___ کٌتزل کٌٌذُ ّای صٌعتی 3 هیکزٍکاهپیَتز ___

 جمع دروس عمومی 9 اصَل هیکزٍکاهپیَتز 3 ___ ___ هٌابع تغذیِ 2 هذار هجتوع خطی ___

 دروس پایه اصَل هیکزٍکاهپیَتز- آس 1 ___ هیکزٍکاهپیَتز هذارّای هجتوع خطی 2 ___ ___

 ًام درط ٍاحذ پیطٌیاس ّوٌیاس هذارّای الکتزیکی 3 ___ هعادالت دیفزاًسیل هذارّای هجتوع خطی- آس 1 ___ هذار هجتوع خطی

 ریاضی عوَهی 3 ___ ___ هذارّای الکتزیکی- آس 1 هذارّای الکتزیکی ___ (تجشیِ ٍ تحلیل سیستن)هباحث ٍیضُ 3 ___ ___

 بزًاهِ ساسی کاهپیَتز 3 ___ ___ جمع دروس اصلی 19 ضبکِ ّای کاهپیَتزی 2 ___ ___

 هحاسبات عذدی 2 بزًاهِ ساسی کاهپیَتز ___  سباى تخصصی 2 ___ ___

 کارآهَسی 3  درصذ درٍط80بعذ اس گذراًذى 

 

 

 

 هعادالت دیفزاًسیل 3 ___ ریاضی عوَهی

 سباى خارجِ 2 ___ ___ پزٍصُ کارضٌاسی 3  درصذ درٍط50بعذ اس گذراًذى 

 جمع دروس پایه 13  جمع دروس تخصصی 29

داًطجَیاًی کِ در دٍرُ کارداًی درط جوعیت ٍ داًص خاًَادُ را ًگذراًذُ 

 . باضٌذ ، هَظف بِ گذراًذى ایي درط هی باضٌذ 

رعایت پیص ًیاس ٍ ّن ًیاس در ٌّگام اًتخاب ٍاحذ بِ :  تذکز  
عْذُ داًطجَ بَدُ ٍ درٍسی کِ بذٍى رعایت ایي هَارد اخذ 

 .ضذُ باضذ ، تَسط آهَسش حذف هی ضَد
 
 

                                     مذیرگروه برق

                                نوری
 

 

 

   
 



 


