
سسه آموزش عالی کسري رامسرؤم
الکترونیکمهندسی تکنولوژيرشتهپیوسته کارشناسی نافهرست دروس و انتخاب واحد نیمسال هاي تحصیلی 

جمععملینظرينوع درسهمنیازپیشنیازنام درسکد درسنیمسال تحصیلی

ول
ل ا

مسا
نی

202عمومی--2اندیشه اسالمی 110211
برادران-)2(دنیتربیت ب110270

011عمومیــ-
خواهران-)2(تربیت بدنی110267
303پایه--ریاضی عمومی130100
303اصلی--مدارهاي منطقی170101
303پایهریاضی عمومی-معادالت دیفرانسیل130103
303اصلیمعادالت دیفرانسیل-)2(مدارهاي الکتریکی130112
202تخصصی--مدارهاي مجتمع خطی130120
303جبرانی--)1الکترونیک (الکترونیکیهايمدارتحلیل 130131

19120جمع

وم
ل د

مسا
نی

202پایه--زبان خارجی110408
202عمومی-ــانقالب اسالمی ایران 110281
303پایه--برنامه سازي رایانه اي130101
303اصلیــ)2(مدارهاي الکتریکیسیستم هاي کنترل خطی130105
202اصلیــ)2(مدارهاي الکتریکیخطوط انتقال مخابراتی130107
303تخصصیسیستم هاي کنترل خطی)2(مدارهاي الکتریکی)2الکترونیک (الکترونیکیهايمدار130114
022اصلی-ــالکترونیکدرنرم افزار هاي کاربردي130130
303اصلی-مدارهاي مجتمع خطیاصول میکروکامپیوتر130110

18220جمع

وم
ل س

مسا
نی

202عمومی-ــتاریخ تحلیلی صدر اسالم110214
202عمومی--تفسیر موضوعی قرآن کریم110213
011اصلییوتراصول میکروکامپ-آز اصول میکرو کامپیوتر130111
011اصلی-)2(مدارهاي الکتریکی)2(آز مدار هاي الکتریکی130113
202پایه-برنامه سازي رایانه ايمحاسبات عددي130102
011تخصصی)2الکترونیک(مدارهاي الکترونیکی-آز مدارهاي الکترونیکی130115
303تخصصی)2الکترونیک (ترونیکیمدارهاي الک-مدارهاي مخابراتی130116
303تخصصیــاصول میکرو کامپیوترهاي صنعتیکنترل کننده130118
202تخصصیــمدارهاي مجتمع خطیمنابع تغذیه130119
303تخصصی)2الکترونیک (مدارهاي الکترونیکی-)3الکترونیک(مباحث ویژه در الکترونیک130122

17320جمع

رم
چها

ل 
مسا

نی

202عمومی-ــتاریخ فرهنگ و تمدن ایران110272
011اصلیسیستم هاي کنترل خطی-هاي کنترل خطیآز سیستم130129
011تخصصیمدارهاي مخابراتیــآز مدارهاي مخابراتی130117
011تخصصیمدار مجتمع خطی-آزمایشگاه مدار مجتمع خطی130121
202تخصصیــــهاي کامپیوتريشبکه130123
202تخصصیــ-زبان تخصصی130124
303اصلیــــالکترونیک صنعتی130108
033تخصصی-ــکارآموزي130125
033تخصصیــ-پروژه130126

9918جمع
78جمع کل واحدها

:برخی نکات مهم آموزشی
.مراجعه نمایندwww.kasraramsar.ac.irهاي آموزشی و انتخاب واحد باید به وب سایت موسسه به آدرس ان عزیز جهت اطالع از آخرین اطالعیهدانشجوی-1
.  توانند انتخاب نمایندواحد می14در ترم بعد فقط ) شود12معدل نیمسال کمتر از (دانشجویانی که مشروط شوند -2
)  واحد اخذ نمایند24توانند تا سقف دانشجویان در ترم آخر می. ( واحد اخذ نمایند24توانند تا در هر ترم کسب نمایند در ترم بعد می17دل بیش از دانشجویانی که مع-3
.    وه بگذرانندبراي کلیه دانشجویانی که کاردانی آنان غیرمرتبط است باید دروس جبرانی دیگر، عالوه بر واحدهاي فوق را با انتخاب مدیرگر-4
.گونه مسئولیتی در قبال عدم پذیرش واحدهاي مغایر دانشجو نخواهد داشتمسئولیت عدم رعایت پیش نیاز، تعداد واحد انتخابی و قوانین آموزشی بر عهده دانشجو می باشد، مسلما آموزش هیچ-5
.باشدمی) س جبرانیودربا در نظر گرفتن(واحد 78کل واحدهاي گذرانده شده تا فارغ التحصیلی -6


