
 دقیقکنترل ابزار رشته مهندسی  فناوری  سرفصلدانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحداسالمشهر 

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس همنیاز پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 جبرانی _ - * 32 2 الکترونیک  1

 جبرانی _ _ * 32 2 مدار منطقی 2

    * 32 4 جمع

واحد ارائه شده(الزامی 4جبرانی جهت دانشجویانی که در زمان ثبت نام از طریق سایت سنجش کد مدرک آنها مرتبط نمی باشد در ترم اول )دروس * 

 ترم یک                                                                                 .  است

ف
دی

 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس همنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 اصلی جبرخطی * 32 2 2مدارهای الکتریکی 1

 پایه  * 32 2 جبرخطی 2

2مدارهای الکتریکی * 32 2 الکترونیک کاربری 3  اصلی 

2مدارهای الکتریکی * 32 2 سیستم های کنترل خطی 4  اصلی 

 آموزش در محیط کار اخذدرترم یک الزامیست 32 * 1 کاربینی 5

 32 2 میکرو کنترلر ها 6
 اصلی  *

 پایه  * 48 3 ریاضی مهندسی 7

 عمومی  * 32 2 معارف دروسیک درس از 8

     16 جمع

 ترم دو

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس همنیاز پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 تخصصی  الکترونیک کاربری * 32 2 سنسورها ومبدل ها 1

 تخصصی  سیستم های کنترل خطی وجبرخطی   48 3 کنترل مدرن 2

 تخصصی سنسورها ومبدل ها  * 32 2 عملگرها 3

 تخصصی سنسورها ومبدل ها  48 * 1 آزمایشگاه سنسورها و مبدل ها 4

 تخصصی عملگرها  48 * 1 آزمایشگاه عملگرها 5

   * 32 2 آمارواحتماالت مهندسی 6
 پایه

 اصلی   * 48 3 کنترل دیجیتال و غیر خطی  7

 اصلی  الکترونیک کاربری 48 * 1 آزمایشگاه الکترونیک کاربردی 8

  32  1 1ورزش 9
 عمومی 

  * 32 2 یک درس ازدروس معارف 10
 عمومی 

  * 32 2 یک درس از دروس مهارت مشترک 11
 مهارت مشترک 

      20 جمع

 

 



 کنترل ابزار دقیق رشته مهندسی  فناوری  سرفصلدانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحداسالمشهر 

 تابستان

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 آموزش در محیط کار کاربینی 240  2 1کارورزی 1

 باشد واحدمی 6تا درتابستان درس اخذ امکان   2 جمع

 ترم سه

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس همنیاز پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

  * 32 2 محاسبات عددی  1
 اصلی 

 * 32 2 نگهداری و تشخیص عیب  2

سنسورها ومبدل ها و 

 عملگرها
 

 اصلی

 * 48 3 ابزار دقیق پیشرفته 3

سنسورها ومبدل ها و 

  عملگرها

 تخصصی

 تخصصی ابزار دقیق پیشرفته  * 48 3 کنترل در ابزار دقیق 4

 تخصصی  میکرو کنترلر ها 48 * 1 آزمایشگاه میکرو کنترلرها 5

 سیستم های کنترل خطی 48 * 1 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی  6
 اصلی 

 تخصصی   * 48 3 مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل 7

 عمومی   * 32 2 یک درس ازدروس معارف 8

 مهارت مشترک   * 32 2 یک درس از دروس مهارت مشترک 9

      19 جمع

 ترم چهار

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس نیازپیش ساعت

 عملی تئوری 

 تخصصی  * 32 2 سیستم های کنترل هوشمند 1

 تخصصی  * 32 2 سیستم های کنترل بالدرنگ 2

 تخصصی ترم آخر 144 * 3 پروژه تخصصی  3

4 

ترم آخر یا )پایان دوره(2کارورزی 

 تابستان قبل یا بعد ترم آخر
2 

* 240 

 آموزش در محیط کار 1کارورزی

  * 32 2 یک درس ازدروس معارف 5
 عمومی

 مهارت مشترک  * 32 2 یک درس از دروس مهارت مشترک 6

  _   13 جمع

 

 

 

 

 



 کنترل ابزار دقیق رشته مهندسی  فناوری  سرفصلدانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحداسالمشهر 

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس ساعت

 عملی تئوری

 مهارت مشترک * 32 2 کنترل پروژه 1

 مهارت مشترک * 32 2 مهارتهای ومسئله یابی و تصمیم گیری  2

 مهارت مشترک * 32 2 مذاکرهاصول و فنون  3

 عمومی * 32 2 2اندیشه اسالمی 4

 عمومی * 32 2 تاریخ تحلیلی صدر 5

 عمومی * 32 2 انقالب اسالمی 6

 عمومی * 32 2 تفسیرموضوعی قرآن 7

 عمومی 32 * 1 1ورزش  8

    15 جمع

 واحد می باشد . 70واحد ودر غیر اینصورت 74تعداد واحدهای درسی جهت دانشجویانی که جبرانی دارند  •

انتخاب واحد دروس عمومی از ترم یک  . مشترک دقت الزم داشته باشید که در طی چهار ترم اخذ گرددمهارت در انتخاب واحد دروس عمومی و •

 ،  آخر جزترم.باشد می درس یک هرترم در معارف گروهعمومی  دروس اخذ امکان آزاد است منوط بر اینکه ابتدا دروس ارائه شده را انتخاب کنید

 24  که التحصیالن فارغ و 17 باالی معدل دارای دانشجویان  استثنای به.  واحد رعایت شود.20وحداکثر12سقف انتخاب واحد حداقل  •

 باشد می واحد

بارعایت کامل پیشنیازوهمنیازدرزمان حذف واضافه انتخاب واحدخویش راویرایش نماییددرصورت عدم رعایت باتوجه به  •

 .وانتخاب واحددانشجودرهرمرحله که باشدحذف میگردد. اینکه سامانه اعالم نمیکند،مسولیت برعهده شخص دانشجوست

رتی مجاز به  اخذ واحد ارائه شده ای که دارای پیشنیاز می باشداست که بادرسیکه پیشنیاز بوده وافتاده با دانشجو درصو •

را پاس نکرده در صورتی می  الکترونیک کاربری: دانشجو در ترم یک  مثالهم به صورت همنیاز انتخاب واحدنماید .

را انتخاب واحد کند )همنیاز(در غیر اینصورت  الکترونیک کاربریرا انتخاب واحد نماید که سنسورها ومبدل هاتواند

 می باشد. الکترونیک کاربریتنها مجاز به انتخاب واحد 

 دروسی که همنیاز بودن آنها اعالم گردیده حتما باهم اخذ گردد. •

نوان درس پاس نکرده اند الزامی است )دانشجویانی که جمعیت اخذ درس دانش خانواده  وجمعیت جهت دانشجویانی که در کاردانی این ع •

 واحدی پاس کرده اند نیازی به گذراندن این درس ندارند( 1وتنظیم خانواده ی 

ومی بایست جهت انجام تعهد به اموزش مراجعه   باشید نمی واحد14از بیش واحد انتخاب به مجاز 12زیر ترم معدل مشاهده صورت در •

 دوترم مشروطی مساوی است با اخراج .ندارد وجود تحصیل ادامه امکان(12 زیر ترم هر معدل) مشروط دوترم درصورتنمایید.

ریزی طوری برنامه مگراینکه هیچ واحددیگری غیر از کارورزی نداشته باشیدکارورزی باهم دریک ترم امکانپذیرنمی باشد 2اخذ •

  نمایید. انتخاب واحد کارورزی را نماییدکه تابستان یا درترم های ارائه شده

 . باشد می الزامی اند کرده نام ثبت کاردانی معادل مدرک با که دانشجویانی جهت وکارآفرینی اطالعات فناوری کاربرد درس اخذ •

 واحدجهت فارغ التحصیلی داشته باشد.8اخردانشجو باشد وفقطواحدمی باشد.مگراینکه تابستان ترم 6سقف انتخاب واحدتابستان •


