
 

 درٍس جبراًي

 الكترًٍيك عوَهي - الكترًٍيكفلَچارت كارداًي پيَستِ 

 فيسيك پيش داًشگاّي

(2) 

 هباًي ديجيتال

(2) 

 هخابراتهباًي 

 (2)ٍ راديَ 

 2الكترًٍيك عوَهي

(2) 

 هذارّاي الكتريكي

(2) 

 زباى پيش داًشگاّي

(2) 

 رياضي پيش داًشگاّي

(2) 

 

 ّاي چاپيطراحي ٍساخت هذار

(1) 

در كاربرد راياًِ 

 (1)الكترًٍيك 

 سيستوْاي هخابراتي

(3) 

 ديجيتالّاي اصَل هذار

(2) 

 رياضي عوَهي

(3) 

 فيسيك هغٌاطيس

(2) 

 

 زباى عوَهي

(3) 
 آزسيستن ّاي هخابراتي

(1) 

 سيستن ّاي تلَيسيَى 

(3) 

 هيكرٍپرٍسسَر

(2) 

 آزهذارّاي ديجيتال

(1) 

 رياضي كاربردي

(2) 

 تحليل هذارّاي الكتريكي

(3) 

 هاشيي ّاي الكتريكي

(2) 

 زباى فٌي

(2) 

 َىيتلَيسكارگاُ تعويرات 

(1) 

 هيكرٍكٌترلر

(2) 

 كاربردابساردقيق ٍكٌترل

(2) 

 آزهذارّاي الكتريكي

(1) 

 تحليل هذارّاي الكترًٍيكي

(3) 

 كارگاُ هاشيي ٍهذارفرهاى

(1) 
 PLCكارگاُ 

(1) 

 آزهيكرٍكٌترلرٍپرٍسسَر

(1) 

 الكترًٍيك صٌعتي

(3) 

 هذارهجتوع خطي

(3) 

 تكٌيك پالس

(2) 

 آز تكٌيك پالس

(1) 

 آزالكترًٍيك صٌعتي

(1) 

 آزهذارهجتوع خطي

(1) 

 درس اًتخابي

(3) 

 اًذيشِ اسالهي

(2) 

 فارسي عوَهي

(3) 

 اخالق اسالهي

(2) 

 تربيت بذًي

(1) 

 كارگاُ الكترًٍيك

(1) 

 قرآى

(1) 

 هباًي كاهپيَتر

(2) 

 

 اصَل سرپرستي

(2) 

 ٍصاياي اهام

(1) 

  خاًَادُ داًش
 (2)ٍ جوعيت 

 اٍلتابستاى 

 پرٍشُ ساخت

(2) 

 كارآهَزي

(2) 

 كارآفريٌي

(3) 

 تابستاى دٍم

 نكات قابل توجه

 كليت   دانشجويان ديپلم كارودانش مي بايست  در وتود دور    -

 راو درس مبتاني كتامپيو ز      دروس پيشكليدروس جبزاني و 

 انتخاب واحذ نماينذ. نيز

بايس  در وود دور ، كلي  اي ميدانشجويان ديپلم فني و حزف  -

 انتخاب واحذ نماينذ. نيز راو درس مباني كامپيو ز  دروس پيش

بايست  در وتود دور ، كليت  دروس    دانشجويان نظتزي متي   -

انتختاب   نيز جبزاني و دروس مباني كامپيو ز و رياضي پيش را

 واحذ نماينذ.

بايست  در وتود دور ، كليت     دانشجويان فني غيز مز بط مي -

 را و درس مبتاني كتامپيو ز   دروس جبزاني و كلي  دروس پيش

 حذ نماينذ.انتخاب وا نيز

شذ  جه  فارغ التحصتينن ديتپلم فنتي     گذرانذ  عذاد واحذ  -

واحتذ   91واحذ، نظزي  95ديپلم كارودانش  واحذ، 87 ايوحزف 

 باشذ.واحذ مي 95و فني غيز مز بط 

 ًام درس درس پيش ًياز

 )تعذاد ٍاحذ(
 درٍس پيش درٍس جبراًي درٍس اختياري درس ّن ًياز

اي سوا داًشكذُ فٌي ٍ حرفِ

 گرٍُ برق –هشْذ 



 

 

 

 

 

 

 دروس اصلي

 عنوان درس
 تعذاد واحذ

 دروس پيشنياز
 عملي نظري

  - 2 اصَل هذارّاي ديجيتال

 اصَل هذارّاي ديجيتال* 1 - هذارّاي ديجيتالآس 

 رياضي عوَهي* - 3 تحليل هذارّاي الكتزيكي

 تحليل هذارّاي الكتزيكي* 1 - آسهذارّاي الكتزيكي

 - 2 هاشيي ّاي الكتزيكي
 فيشيك الكتزيسيتِ ٍهغٌاطيس

 تحليل هذارّاي الكتزيكي*

هاشيي ّاي  كارگاُ

 ٍهذارفزهاىالكتزيكي 
 *الكتزيكي هاشيي ّاي 1 -

 تحليل هذارّاي الكتزيكي - 3 تحليل هذارّاي الكتزًٍيكي

 تحليل هذارّاي الكتزًٍيكي* 1 - كارگاُ الكتزًٍيك

 ٍاحذ 14جوع 

 

 دروس جبراني

 عنوان درس
 واحذ تعذاد

 دروس پيشنياز
 عملي نظري

 - - 2 هذارّاي الكتزيكي

 - - 2 2الكتزًٍيك عوَهي

 - - 2 هباًي هخابزات ٍراديَ

 - - 2 هباًي ديجيتال

 ٍاحذ 8جوع 

 

 پايهدروس  

 عنوان درس
 تعذاد واحذ

 دروس پيشنياز
 عملي نظري

 - - 3 رياضي عوَهي
 رياضي عوَهي* - 2 فيشيك الكتزيسيتِ ٍهغٌاطيس

 ٍاحذ 5جوع 

 
 دروس  عمومي

 عنوان درس
 تعذاد واحذ

 دروس پيشنياز
 عملي نظري

 - - 2 1اًذيشِ اسالهي 

 - - 2 اخالق ٍتزبيت اسالهي

 - - 3 فارسي عوَهي

 - - 3 سباى عوَهي
 - 1 - 1تزبيت بذًي 

 ٍاحذ 11جوع 

 

 الكترونيك عمومي - الكترونيكدروس مقطع كارداني پيوسته 

 نشانگز همنياس بودن درس مي باشد. *
 .وصاياي امام)ره( در طول دوره الشامي استتنظيم خانواده، قزآن و  گذراندن دروس-

 

 دروس تخصصي

 عنوان درس
 تعذاد واحذ

 دروس پيشنياز
 عملي نظري

 رياضي عوَهي - 2 رياضي كاربزدي

  - 3 سيستوْاي هخابزاتي

 *سيستوْاي هخابزاتي 1 - آسسيستوْاي هخابزاتي

 اصَل هذارّاي ديجيتال - 2 هيكزٍپزٍسسَر

 هيكزٍپزٍسسَر - 2 هيكزٍكٌتزلز

 هيكزٍپزٍسسَر ٍ هيكزٍكٌتزلز 1 - آسهيكزٍكٌتزلزٍهيكزٍپزٍسسَر

 - 2 تكٌيك پالس 
 اصَل هذارّاي ديجيتال

 هذارهجتع خطي*

 تكٌيك پالس* 1 - آستكٌيك پالس

 تحليل هذارّاي الكتزًٍيكي - 3 هذارهجتع خطي

 هذارهجتوع خطي* 1 - آس هذار هجتوع خطي

 سيستوْاي هخابزاتي - 3 سيستن تلَيشيَى

 سيستن تلَيشيَى* 1 - كارگاُ تعويزات تلَيشيَى

 تحليل هذارّاي الكتزًٍيكي - 3 الكتزًٍيك صٌعتي

 الكتزًٍيك صٌعتي* 1 - آسالكتزًٍيك صٌعتي

 PLC  - 1 كارگاُ
 هاشيٌْاي الكتزيكيكارگاُ 

 ٍ هذار فزهاى

 هيكزٍپزٍسسَر* - 2 كاربزدابشاردقيق ٍكٌتزل

  1 - طزاحي ٍساخت هذارچاپي

  - 1 كاربزدراياًِ درالكتزًٍيك

 سباى عوَهي - 2 سباى فٌي

  - 2 سزپزستي لاصَ

 ٍاحذ 60پس اسگذراًذى  2 1 كارآفزيٌي

 تزم آخز 2 - پزٍصُ ساخت

 ٍاحذ 60پس اسگذراًذى  2 - كارآهَسي

 ٍاحذ 42جوع 

 

 گروه برق - حرفه اي سما مشهد فني و دانشكده

 دروس پيش نياز

 عنوان درس
 واحذ تعذاد

 دروس پيشنياز
 عملي نظري

 - - 2 رياضي پيش داًشگاّي

 - - 2 فيشيك پيش داًشگاّي

 - - 2 سباى پيش داًشگاّي

 - - 2 هباًي كاهپيَتز

 ٍاحذ 8جوع 

 
 دروس انتخابي

 عنوان درس
 تعذاد واحذ

 دروس پيشنياز
 عملي نظري

 سيستن تلَيشيَى - 3 تلَيشيَى رًگي

 هذار هجتوع خطي * - 3 هٌابع تغذيِ سَئيچيٌگ

تَليذ ًزم افشار آهَسشي چٌذ 

 اي رساًِ
3 - - 

 ٍاحذ جْت فارغ التحصيلي الشاهي است. 3اًتخاب  - ٍاحذ 9جوع 
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