
:تعداد واحدهاي درسي 

14 4 جبراني

39 13 عمومي

3 5 پايه

78

هم نياز پيش نياز
واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

2 عمومي اخالق اسالمي 1102

3 عمومي فارسي عمومي 1103

1 عمومي (1)تربيت بدني  1105

2 جبراني رياضي پيش دانشگاهي 1201

2 جبراني فيزيک پيش دانشگاهي 1202

2 اصلي اصول مدار هاي ديجيتال 1403

اصول مدار هاي ديجيتال 1 اصلي آزمايشگاه مدار هاي ديجيتال 1404

3 اصلي تحليل مدار هاي الکتريکي 1405

تحليل مدار هاي الکتريکي 1 اصلي آزمايشگاه مدار هاي الکتريکي 1406

1 تخصصي
طراحي و ساخت مدار چاپي به

 کمک کامپيوتر
1427

4 14

18 جمع

هم نياز پيش نياز
واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

3 عمومي زبان خارجي 1104

رياضي پيش دانشگاهي 3 پايه رياضي عمومي 1401

رياضي عمومي 2 پايه فيزيک الکتريسيته و مغناطيس 1402

تحليل مدار هاي الکتريکي 3 اصلي تحليل مدارهاي الکترونيکي 1409

تحليل مدارهاي الکترونيکي 1 اصلي کارگاه الکترونيک 1410

3 تخصصي سيستم هاي مخابراتي 1412

سيستم هاي مخابراتي 1 تخصصي آزمايشگاه سيستم هاي مخابراتي 1413

اصول مدار هاي ديجيتال 2 تخصصي ميکروپروسسور 1414

ميکروپروسسور 2 تخصصي کاربرد ابزار دقيق و کنترل 1426

2 18

20 جمع

. واحد از دروس ارائه شده را اخذ نمايد6دانشجو مي تواند در ترم تابستان حداکثر - 6

رعايت پيش نيازي و هم نيازي دروس و حداقل و حداکثر انتخاب واحد به عهده دانشجو مي باشد و عدم رعايت آن باعث حذف دروس توسط آموزش و - 7

.پس از يک بار افتادن در درس پيش نياز، آن درس به صورت همنياز براي دروس بعدي تعريف مي شود- 8

.پس از دو بار افتادن در درس پيش نياز، پيش نياز آن درس براي دروس بعدي برداشته مي شود- 9

2ترم 

اختياري

مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر

الکترونیک عمومی- کاردانی پیوسته الکترونیک : ترم بندی رشته 

1ترم 

اصلي

تخصصي

(92شهريور : ويرايش )

:نکات ضروری * 
. واحد را اخذ نمايد20 واحد و حداکثر 14دانشجو مي بايست در هر ترم عادي حداقل - 1
.  واحد را انتخاب نمايد14 واحد و حداکثر 12به حساب آمده و در ترم بعد مي بايست حداقل  "مشروط" شود، 12چنانچه معدل دانشجو در ترم کمتر از - 2

(.اين قانون شامل دانشجويان ترم آخر نمي شود: تبصره)
.چنانچه دانشجوي کارداني يا کارشناسي ناپيوسته در دو ترم مشروط شود، اخراج مي شود- 3

. واحد به شرط تأييد مدير گروه اخذ نمايد24 باشد، در ترم بعد مي تواند تا 17چنانچه معدل دانشجو در ترم باالي - 4

.  واحد بالمانع است24 واحد درسي فارغ التحصيل مي شود، اخذ تا حداکثر 24در صورتي که دانشجو با اخذ حداکثر - 5



مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر

الکترونیک عمومی- کاردانی پیوسته الکترونیک : ترم بندی رشته 
(92شهريور : ويرايش )

هم نياز پيش نياز
واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

2 عمومي 1انديشه اسالمي  1101

تحليل مدار هاي الکتريکي فيزيک الکتريسيته ومغناطيس 2 اصلي ماشين هاي الکتريکي 1407

ماشين هاي الکتريکي 1 اصلي
کارگاه ماشين هاي الکتريکي و مدار 

فرمان
1408

رياضي عمومي 2 تخصصي رياضي کاربردي 1411

ميکروپروسسور 2 تخصصي ميکروکنترلر 1415

سيستم هاي مخابراتي 3 تخصصي سيستم هاي تلويزيون 1421

سيستم هاي تلويزيون 1 تخصصي کارگاه تعميرات تلويزيون 1422

تحليل مدارهاي الکترونيکي 3 تخصصي الکترونيک صنعتي 1423

الکترونيک صنعتي 1 تخصصي آزمايشگاه الکترونيک صنعتي 1424

1 تخصصي کاربرد رايانه در الکترونيک 1428

زبان خارجي 2 تخصصي زبان فني 1429

4 16

20 جمع

هم نياز پيش نياز
واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

2 عمومي دانش خانواده و جمعيت 1106
ميکروپروسسور

ميکروکنترلر
1 تخصصي آز ميکرو پروسسور و ميکرو کنترلر 1416

مدار مجتمع خطي اصول مدار هاي ديجيتال 2 تخصصي تکنيک پالس 1417

تکنيک پالس 1 تخصصي آزمايشگاه تکنيک پالس 1418

تحليل مدارهاي الکترونيکي 3 تخصصي مدار مجتمع خطي 1419

مدار مجتمع خطي 1 تخصصي آزمايشگاه مدارهاي مجتمع خطي 1420

کارگاه ماشين هاي الکتريکي و 

مدار فرمان
1 تخصصي PLCکارگاه  1425

2 تخصصي اصول سرپرستي 1430

ترم آخر 2 0 تخصصي پروژه ساخت 1431

2 تخصصي کارآموزي 1432

مدار مجتمع خطي 3 اختياري منابع تغذيه سوئيچينگ 1435

8 12

20 جمع

4ترم 

3ترم 


