
                          

 گزایص ابشار دقیق–                                  موسسه آموسش عالی ضمس گنبذ کاووس                                                                 دروس رضته مهنذسی تکنولوصی کنتزل 

 (مقطع کارضناسی 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 ___ ___ هذارّای الکتزیکی 3 ___ جثز خطی سٌسَرّا ٍ هثذل ّا 3 الکتزًٍیک کارتزدی ___

 اًقالب اسالهی ٍ ریطِ ّای آى 2 ___ ___ الکتزًٍیک کارتزدی 3 ___ 2هذارّای الکتزیکی سٌسَرّا ٍ هثذل ّا-  آس 1 ___ سٌسَرّا ٍ هثذل 

 هتَى اسالهی 2 ___ ___ الکتزًٍیک کارتزدی-  آس 1 الکتزًٍیک کارتزدی ___ عولگزّا 3 ___ سٌسَرّا ٍ هثذل

 تاریخ اسالم 2 ___ ___ سیستن ّای کٌتزل خطی 3 ___ 2هذارّای الکتزیکی عولگزّا-  آس 1 ___ عولگزّا

 2تزتیت تذًی  1 ___ ___ سیستن کٌتزل خطی- آس 1 کٌتزل خطی ___ اتشار دقیق پیطزفتِ 3 عولگزّا- سٌسَرّا ___

 جمع دروس عمومی 9 هیکزٍکٌتزلزّا 3 ___ ___ کٌتزل در اتشار دقیق 3 ___ اتشار دقیق پیطزفتِ

 دروس پایه هیکزٍکٌتزلزّا-  آس 1 هیکزٍکٌتزلزّا ___ ًگْذاری ٍ تطخیص عیة 2 عولگزّا- سٌسَرّا ___

 ًام درط ٍاحذ پیطٌیاس ّوٌیاس هٌْذسی ًزم افشار کٌتزل 3 ___ ___ پزٍصُ 3 تزم آخز

 ریاضی هٌْذسی 3 ___ ___ کٌتزل دیجیتال ٍ غیز خطی 3 ___ ___ کارآهَسی 2 تزم سَم تِ تعذ

 جثز خطی 2 ___ ___ کٌتزل هذرى 3 جثز خطی_کٌتزل خطی ___ جمع دروس تخصصی 21

 ستاى تخصصی 2 ___ ___ جمع دروس اصلی 24 **دروس اختیاری 

 آهار ٍ احتوال هٌْذسی 2 ___ ___    سیستن ّای کٌتزل َّضوٌذ  2 تزم سَم تِ تعذ

 2 تزم سَم تِ تعذ
سیستوْای کٌتزل کٌٌذُ تزًاهِ پذیز 

 
 

  

 هحاسثات عذدی 2 ___ ___

تزم سَم تِ تعذ  هثاحث ٍیضُ  2

 جمع دروس پایه 11   

رعایت پیص ًیاس ٍ ّن ًیاس در ٌّگام اًتخاب ٍاحذ :  تذکز  
تِ عْذُ داًطجَ تَدُ ٍ درٍسی کِ تذٍى رعایت ایي 
 .هَارد اخذ ضذُ تاضذ ، تَسط آهَسش حذف هی ضَد

 

                                 مذیز گزوه بزق 

                             نوری
 

 واحذ 4  یاگذرانذن دو درسکلیِ داًطجَیاى هَظف تِ  **

 .  هی تاضٌذدروس اختیاری

 

 



 


