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  نحوه ارائه دروس در نیمسال هاي اول و دوم): 10(جدول 

 نیمسال دوم نیمسال اول  
  2فیزیک   1فیزیک   دروس پایه

   ترمودینامیک    فیزیک مدرن

 معادالت دیفرانسیل 2ریاضی   آمار و احتماالت 1ریاضی 
  برنامه نویسی محاسبات عددي ریاضی مهندسی

دروس 
  اصلی

  تجزیه و تحلیل  2مدار الکتریکی   الکترومغناطیس  1مدار الکتریکی 
 زبان تخصصی اندازه گیري الکتریکی   

دروس 
  الکترونیکی

 3الکترونیک  1الکترونیک   مدار مخابراتی  2الکترونیک 
 فیزیک الکترونیک تکنیک پالس  

 کامپیوتر  معماري اصول میکروکامپیوتر میکروپروسسور مدار منطقی
دروس 

  مخابراتی
  فیلتر و سنتز مدار 2مخابرات  1مخابرات 

 آنتن میدان و امواج   ماکرویو
دروس 
  قدرتی

 ماشین مخصوص 1ماشین الکتریکی  3ماشین الکتریکی   2ماشین الکتریکی 
 حفاظت و رله 1بررسی سیستم قدرت  عایق و فشار قوي  2بررسی سیستم قدرت 

  تولید و نیروگاه      الکترونیک صنعتی
دروس 
  کنترلی

    کنترل صنعتی  کنترل مدرن  سیستم کنترل خطی
  مبانی تحقیق در عملیات  جبرخطی  ابزار دقیق  کنترل دیجیتال

آزمایشگاه و 
  کارگاه

  آز  اندازه گیري  کارگاه برق  )محدود(آز اندازه گیري   )محدود(کارگاه برق 
  آزمایشگاه کنترل خطی  آزمایشگاه مدارمنطقی  1آزمایشگاه ماشین   1آزمایشگاه الکترونیک 
    2آزمایشگاه الکترونیک     3آزمایشگاه الکترونیک 

  آز الکترونیک صنعتی  آزمایشگاه مدار مخابراتی    
  آزمایشگاه  بررسی قدرت  2آزمایشگاه ماشین     
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 گروه قدرتبرنامه پیشنهادي پنج ترم اول براي ): 11(جدول 

  5ترم  4ترم  3ترم  2ترم  1ترم 
 2الکترونیک  2مدار الکتریکی  ریاضی مهندسی 2ریاضی  1ریاضی 
 2ماشین الکتریکی  تجزیه و تحلیل  محاسبات عددي 2فیزیک  1فیزیک 

 سیستم کنترل خطی 1الکترونیک  آمار و احتماالت معادالت دیفرانسیل نقشه کشی
  1مخابرات  1الکتریکی ماشین   1مدار الکتریکی    نویسیبرنامه  کارگاه عمومی

 مدار منطقی اندازه گیري الکتریکی  الکترومغناطیس 1آزمایشگاه فیزیک  زبان عمومی
 1آزمایشگاه الکترونیک  آز  اندازه گیري   2آزمایشگاه فیزیک   کارگاه برق فارسی

    اقتصاد مهندسی 2تربیت بدنی   1تربیت بدنی 

 عمومی  عمومی عمومی   دانش خانواده  عمومی
 واحد 18:جمع واحد 18: جمع واحد 20: جمع  واحد 17: جمع  واحد 17: جمع

 

 برنامه پیشنهادي ترمهاي ششم تا هشتم براي گروه قدرت): 12(جدول 

 8ترم  7ترم  6ترم 
 پروژه کارشناسی 2بررسی سیستم قدرت  اصول میکروکامپیوتر

  حفاظت و رله  عایق و فشار قوي 1بررسی سیستم قدرت 
 تولید و نیروگاه  الکترونیک صنعتی تخصصیزبان 

  ماشینهاي مخصوص  3ماشین هاي الکتریکی  ترمودینامیک
  آزمایشگاه  بررسی قدرت  1آزمایشگاه ماشین   )واحد 3(درس اختیاري 

  2آزمایشگاه ماشین     آزمایشگاه کنترل خطی
  )واحد 2(درس اختیاري     آزمایشگاه مدارمنطقی

    عمومی  عمومی
 واحد 16: جمع  واحد 15: جمع  واحد  17: جمع

  
  درس کارآموزي در تابستان سال سوم انتخاب شود
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 برنامه پیشنهادي پنج ترم اول براي گروه کنترل): 13(جدول 

  5ترم  4ترم  3ترم  2ترم  1ترم 
 2الکترونیک  2مدار الکتریکی  ریاضی مهندسی 2ریاضی  1ریاضی 
 2ماشین الکتریکی  تجزیه و تحلیل  محاسبات عددي 2فیزیک  1فیزیک 

 سیستم کنترل خطی 1الکترونیک  آمار و احتماالت معادالت دیفرانسیل نقشه کشی
  1مخابرات  1ماشین الکتریکی   1مدار الکتریکی   برنامه نویسی  کارگاه عمومی

 مدار منطقی اندازه گیري الکتریکی  الکترومغناطیس 1آزمایشگاه فیزیک  زبان عمومی
 1آزمایشگاه الکترونیک  آز  اندازه گیري   2آزمایشگاه فیزیک   کارگاه برق فارسی

    اقتصاد مهندسی 2تربیت بدنی   1تربیت بدنی 

 عمومی  عمومی عمومی   دانش خانواده  عمومی
 واحد 18:جمع واحد 18: جمع واحد 20: جمع  واحد 17: جمع  واحد 17: جمع

  

 ششم تا هشتم براي گروه کنترلبرنامه پیشنهادي ترمهاي ): 14(جدول 

 8ترم  7ترم  6ترم 
 پروژه کارشناسی الکترونیک صنعتی اصول میکروکامپیوتر

  کنترل صنعتی ابزار دقیق 1بررسی سیستم قدرت 
 مبانی تحقیق در عملیات  کنترل مدرن زبان تخصصی
  آزمایشگاه مدارمنطقی کنترل دیجیتال ترمودینامیک

  آز الکترونیک صنعتی  1 آزمایشگاه ماشین جبر خطی
 )واحد 5(درس اختیاري     آزمایشگاه کنترل خطی
     2آزمایشگاه الکترونیک 

    عمومی  عمومی 
 واحد 16: جمع  واحد  15: جمع  واحد  17: جمع

  

  درس کارآموزي در تابستان سال سوم انتخاب شود
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برنامه پیشنهادي پنج ترم اول براي گروه مخابرات): 15(جدول   

  5ترم  4ترم  3ترم  2ترم  1ترم 
 2الکترونیک  2مدار الکتریکی  ریاضی مهندسی 2ریاضی  1ریاضی 
 2ماشین الکتریکی  تجزیه و تحلیل  محاسبات عددي 2فیزیک  1فیزیک 

 سیستم کنترل خطی 1الکترونیک  آمار و احتماالت معادالت دیفرانسیل نقشه کشی
  1مخابرات  1ماشین الکتریکی   1الکتریکی مدار   برنامه نویسی  کارگاه عمومی

 مدار منطقی اندازه گیري الکتریکی  الکترومغناطیس 1آزمایشگاه فیزیک  زبان عمومی
 1آزمایشگاه الکترونیک  آز  اندازه گیري   2آزمایشگاه فیزیک   کارگاه برق فارسی

     اقتصاد مهندسی 2تربیت بدنی   1تربیت بدنی 

 عمومی  عمومی عمومی   دانش خانواده  عمومی
 واحد 18:جمع واحد 18: جمع واحد 20: جمع  واحد 17: جمع  واحد 17: جمع

  

 برنامه پیشنهادي ترمهاي ششم تا هشتم براي گروه مخابرات): 16(جدول 

 8ترم  7ترم  6ترم 
 پروژه کارشناسی مدارهاي مخابراتی اصول میکروکامپیوتر

  و سنتز مدار فیلتر مایکروویو 1بررسی سیستم قدرت 
  آنتن  2مخابرات  زبان تخصصی

  آزمایشگاه  مدار منطقی  3آزمایشگاه الکترونیک   3الکترونیک 
 آزمایشگاه مدار مخابراتی 1آزمایشگاه ماشین   میدان و امواج

  )واحد 3(درس اختیاري  )واحد 3(درس اختیاري  آزمایشگاه کنترل خطی
     2آزمایشگاه الکترونیک 

    عمومی  عمومی
 واحد  14: جمع  واحد 16: جمع  واحد 18: جمع

  

  درس کارآموزي در تابستان سال سوم انتخاب شود

  


