
عراقى  ، على  
ـ تهران: شرکت چاپ   و نشر  مدارهاى الکترىکى/ مؤلفان: على عراقى، فرىدون علومى.ـ 

کتاب هاى درسى اىران، 1392.
 187ص.:مصور. ــ)  آموزش فنى و حرفه اى؛ شمارٔه درس 2072(

ـ     الکتروتکنىک، زمىنٔه صنعت. متون درسى رشته  هاى الکترونىک ـ
برنامه رىزى و نظارت، بررسى و تصوىب محتوا: کمىسىون برنامه رىزى و تألىف کتاب هاى 
و  فنى  آموزش هاى  تألىف  و  برنامه رىزى  دفتر  ـ    الکتروتکنىک  ـ الکترونىک  رشته  هاى  درسى 

حرفه اى و کاردانش وزارت آموزش و پرورش. 
پرورش.  و  آموزش  وزارت  اىران.  ب.  فـرىدون.  الف.علومى،  برقى.  مدارهاى   .1
کمىسىون برنامه رىزى و تألىف رشته هاى الکترونىک ــ الکتروتکنىک. د. عنوان. هـ. فروست.
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فهرست

به منظور تسرىع در آموزش و درهم تنىدن  IT در برنامٔه درسى توصىه مى شود براى آموزش،از 
نرم افزارهاى مرتبط با موضوع از قبىل  EWb ىا Multisim ىا هر نرم افزار مناسب دىگرى استفاده 
کنىد. همچنىن از مدىران محترم هنرستان ها درخواست مى شود راىانه، وىدىو و پروژکتور در اختىار 

مدرسىن اىن درس قرار دهند. 
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