
:تعداد واحدهاي درسي 
19 6 جبراني
29 9 عمومي
0 13 پايه

76

هم نياز پيش نياز
واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

2 عمومي 2انديشه اسالمي  1107
1 0 عمومي 2تربيت بدني  1111

3 پايه رياضي عمومي 3301
3 پايه برنامه سازي رايانه اي 3302

رياضي عمومي 3 پايه معادالت ديفرانسيل 3304
2 پايه زبان خارجي 3305

معادالت ديفرانسيل 3 اصلي مدارهاي الکتريکي 3313
3 جبراني تحليل مدار الکترونيکي 3394

1 19
20 جمع

هم نياز پيش نياز
واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

2 عمومي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران 1109
برنامه سازي رايانه اي 2 پايه محاسبات عددي 3303

3 اصلي الکترونيک صنعتي 3309
3 اصلي اصول ميکرو کامپيوتر 3311

اصول ميکرو کامپيوتر 1 اصلي آز اصول ميکرو کامپيوتر 3312

مدارهاي الکتريکي 1 اصلي آز مدار هاي الکتريکي 3314
3 تخصصي مباحث ويژه در الکترونيک 3323

رياضي عمومي 3 جبراني رياضي مهندسي 3395
2 16
18 جمع

مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک: ترم بندی رشته 

2ترم 

1ترم 

(92مهر : ويرايش )

.دانشجویان دارای مدرک کاردانی غیر مرتبط، می بایست با مراجعه به مدیر گروه واحد دروس جبرانی بگذرانند- 1
. واحد را اخذ نمايد20 واحد و حداکثر 14دانشجو مي بايست در هر ترم عادي حداقل - 3
اين قانون شامل : تبصره).  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 - 4

(.دانشجويان ترم آخر نمي شود
.چنانچه دانشجوي کارداني يا کارشناسي ناپيوسته در دو ترم مشروط شود، اخراج مي شود- 5

. واحد به شرط تأييد مدير گروه اخذ نمايد24 باشد، در ترم بعد مي تواند تا 17چنانچه معدل دانشجو در ترم باالي - 6

.  واحد بالمانع است24 واحد درسي فارغ التحصيل مي شود، اخذ تا حداکثر 24در صورتي که دانشجو با اخذ حداکثر - 7

. واحد از دروس ارائه شده را اخذ نمايد6دانشجو مي تواند در ترم تابستان حداکثر - 8

.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 مدير گروه مي شود- 9

.پس از يک بار افتادن در درس پيش نياز، آن درس به صورت همنياز براي دروس بعدي تعريف مي شود- 10

اصلي
تخصصي
اختياري

:نکات ضروری * 

.پس از دو بار افتادن در درس پيش نياز، پيش نياز آن درس براي دروس بعدي برداشته مي شود- 11

. به باال گذرانده باشد، نیازی به گذراندن مجدد آن  ندارد12را در دوره کاردانی با نمره  (3394)چنانچه دانشجو درس جبرانی تحلیل مدار الکترونیکی* 

.در دوره کارشناسي الزامي است (3395)گذراندن درس جبراني رياضي مهندسي *



مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک: ترم بندی رشته 

هم نياز پيش نياز
واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

2 عمومي تفسير موضوعي قرآن 1110
مدار هاي الکتريکي

3 اصلي سيستم هاي کنترل خطي 3306

مدار هاي الکتريکي 2 اصلي خطوط انتقال مخابراتي 3308

سيستم هاي کنترل خطي مدارهاي الکتريکي 3 تخصصي مدارهاي الکترونيکي 3315

مدارهاي الکترونيکي 1 تخصصي آز مدار هاي الکترونيکي 3316
0 2 تخصصي مدارهاي مجتمع خطي 3321

مدارهاي مجتمع خطي 1 تخصصي آز مدارهاي مجتمع خطي 3322
2 تخصصي شبکه هاي کامپيوتري 3324
2 تخصصي زبان تخصصي 3325

2 16
18 جمع

هم نياز پيش نياز
واحد

عملي

واحد

نظري
نوع درس نام درس کد

2 عمومي انقالب اسالمي ايران 1108

2 0 اصلي نرم افزار هاي کاربردي در الکترونيک 3310

سيستم هاي کنترل خطي 1 اصلي آز سيستم هاي کنترل خطي 3307

مدارهاي الکترونيکي 3 تخصصي مدار هاي مخابراتي 3317
4ترم -مدار هاي مخابراتي 1 تخصصي آز مدارهاي مخابراتي 3318

اصول ميکرو کامپيوتر 3 تخصصي کنترل کننده هاي صنعتي 3319

مدارهاي مجتمع خطي 2 تخصصي منابع تغذيه 3320
ترم آخر 3 تخصصي کار آموزي 3326

3 تخصصي پروژه 3327
10 10
20 جمع

3ترم 

4ترم 


