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 رديف

 

 امتياز نمره پيشنياز همنياز با عملي ظرين نام درس كد درس

1111    

 

   ـ ـ    ـ    3333 فيزيك الكترييسيته ومغناطيس    3099309930993099

   ـ ـ    ـ    2222 اصول مدارهاي ديجيتال    7048704870487048    2222

   ـ ـ    ـ    3333 تحليل مدارهاي الكتريكي    7049704970497049    3333

   ـ ـ    ـ    3333 تحليل مدارهاي الكترونيكي    7051705170517051    4444

 واحد11  تعداد واحد دروس جبراني:    جمع
 

11111111    
 
  
 

    ـ
 
  
 معدل دروس جبراني: 

 

 

5555    

 

   ـ ــ    1111     2تربيت بدني    3011301130113011

   ـ ـ    ـ    1111 وصاياي امام خميني    3016301630163016    6666

 7فقط انتخاب يك درس از رديف    ـ    2222 2انديشه اسالمي    3904390439043904    7777
  

   اسالمانسان در     3905390539053905

   حقوق اجتماعي وسياسي دراسالم    3906390639063906

  8فقط انتخاب يك درس از رديف    ـ    2222 اشناي باقانون اساسي ايران    3911391139113911    8888
 

  

   انديشه سياسي امام    3912391239123912

   انقالب اسالمي ايران    3913391339133913

 9فقط انتخاب يك درس از رديف    ـ    2222 تاريخ تحليلي صدر اسالم    3915391539153915    9999
  

   تاريخ امامت    3916391639163916

 10فقط انتخاب يك درس از رديف    ـ    2222 تفسيرموضوعي قران    3917391739173917    10101010
  

   تفسيرموضوعي نهج البالغه    3918391839183918

   ـ ـ    ـ    2222 تاريخ فرهنگ وتمدن اسالم وايران    3919391939193919    11111111

   ـ ـ    ـ    1111 اشنايي باقران    3920392039203920    12121212

   ـ ـ    ـ    2222 تنظيم جمعيت    7379737973797379    13131313

 واحد15  دروس عمومي:تعداد واحد     جمع
 

14141414    
 
  
 

1111    
 
  
 

 معدل دروس عمومي:
 

  

14141414    

 

   ـ مدارالكتريكي    ـ    3333 معادالت ديفرانسيل    3038303830383038

   ـ معادالت ديفرانسيل    ـ    3333 2رياضي عمومي    7052705270527052    15151515

   ـ ـ    ـ    3333 برنامه سازي رايانه اي    7053705370537053    16161616

   ـ ـ    ـ    2222 زبان خارجه    7054705470547054    17171717

   برنامه سازي رايانه اي ـ    ـ    2222 محاسبات عددي    3159315931593159    18181818

 واحد13 تعداد واحد دروس پايه:    جمع
 

13131313    
 
  
 

    ـ
 
  
 معدل دروس پايه: 

 

 

19191919    

 

   ـ ـ    ـ    3333 الكترونيك صنعتي    1161116111611161

   مدارهاي الكتريكي مدارالكترونيكي    ـ    3333 سيستم كنترل خطي    1163116311631163    20202020

 از.كنترل خطي    1209120912091209    21212121
   سيستم كنترل خطي ـ    1111    ـ

   مدارهاي الكتريكي ـ    ـ    2222 انتقال مخابراتيخطوط     7055705570557055    22222222

   ـ ـ    ـ    2222 نرم افزارهاي كاربردي    7056705670567056    23232323

 از.ميكروكامپيوتر    7057705770577057    24242424
   ـ اصول ميكروكامپيوتر    1111    ـ

   ـ ـ    ـ    3333 مدارالكتريكي    7058705870587058    25252525

 از.مدارالكتريكي    7059705970597059    26262626
   مدارهاي الكتريكي ـ    1111    ـ

   ـ ـ    ـ    3333 اصول ميكروكامپيوتر    7796779677967796    27272727

 واحد19  تعداد واحد دروس اصلي:    جمع
 

16161616    
 
  
 

3333    
 
  
 

 معدل دروس اصلي:
 

 

28282828    

 

   ـ ـ    ـ    2222 زبان تخصصي    1166116611661166

   ـ مدارهاي الكترونيكي    ـ    3333 مدارهاي مخابراتي    1187118711871187    29292929

 از.مدارهاي مخابراتي    1223122312231223    30303030
   ـ مدارهاي مخابراتي    1111    ـ

   ـ ـ    ـ    2222 شبكه هاي كامپيوتري    2003200320032003    31313131

   اصول ميكروكامپيوتر ـ    ـ    3333 كنترل كننده هاي صنعتي    7060706070607060    32323232

   مدارهاي مجتمع خطي ـ    ـ    2222 منابع تغذيه     7061706170617061    33333333

   ـ ـ    ـ    2222 مدارمجتمع خطي    7062706270627062    34343434

 از.مدارمجتمع خطي    7063706370637063    35353535
   ـ مدارمجتمع خطي    1111    ـ

   ـ ـ    ـ    3333 مباحث ويژه درالكترونيك    7064706470647064    36363636

 كاراموزي    7065706570657065    37373737
   ـ ـ    3333    ـ

 پروژه    7257725772577257    38383838
   ـ ـ    3333    ـ

   مدارهاي الكتريكي ـ    ـ    3333 مدارهاي الكترونيكي    7812781278127812    39393939

 از.مدارهاي الكترونيكي    7813781378137813    40404040
   ـ مدارهاي الكترونيكي    1111    ـ

  واحد29   تعداد واحد دروس تخصصي: جمع
 

20202020    
 
  
 

9999    
 
  
 

 معدل دروس تخصصي:
 

 

 واحد87   تعداد كل واحدهاي دوره: جمع كل
 

74747474    
 
  
 

13131313    
 
  
 

 معدل كل دوره :
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