
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-  و بعد از آن 94 دروس دوره کارشناسی مهندسی برق برای ورودی های 

(هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درس(هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درس(هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درس

 و سیستم  مخابراتی1الکترونیک3مدارهای مخابراتی1(جبر خطی)سیستم کنترل خطی 3سیستم های کنترل مدرن121اندیشه 1

میدان ها و امواج3ریزموج و آنتن2سیستم های کنترل خطی 3ابزار دقیق12اندیشه 22اندیشه 2

الکترومغناطیس3میدان ها و امواج23ریاضی عمومی 3جبر خطی23عرفان/ آیین/فسفه/اخالق 3

 اصول سیستم های مخابراتی3مخابرات دیجیتال4سیستم های کنترل خطی3کنترل صنعتی24اندیشه سیاسی/ انقالب4

سیگنال ها و سیستم ها3پردازش سیگنال های دیجیتال5سیستم های کنترل خطی3سیستم های کنترل دیجیتال25تاریخ امامت/ تاریخ تحلیلی5

(مخابرات دیجیتال)1آز مخابرات دیجیتال6سیستم های کنترل دیجیتال1آز سیستم  کنترل دیجیتال26تفسیر/ متون اسالمی 6

(مدارهای مخابراتی)1آز مدارهای مخابراتی7(الکترونیک صنعتی)1آز الکترونیک صنعتی37فارسی7

(پردازش سیگنال های دیجیتال)1آز پردازش سیگنال دیجیتال8(کنترل صنعتی)1آز کنترل صنعتی38زبان خارجه 8

(ریزموج و آنتن)1آز ریزموج و آنتن9(ابزار دقیق)1آز ابزار دقیق19تربیت بدنی 9

1818تربیت بدنی 11ورزش 10

2دانش خانواده و جمعیت11

22

(هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درس(هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درس

1سیگنال و سیستم و الکترونیک3فیلتر و سنتز مدار1سیستم های کنترل خطی3سیستم های کنترل غیر خطی1(هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درس

اصول سیستم های مخابراتی3شبکه های مخابراتی22الکترونیک 3الکترونیک صنعتی132ریاضی عمومی 1

1الکترونیک3الکترونیک آنالوگ3 و برنامه نویسی کامپیوتر2ریاضی  3مبانی تحقیق در عملیات13ریاضی عمومی 23ریاضی عمومی 2

)3معادالت دیفرانسیل3 2ریاضی عمومی  سیستم مخابراتی، میدان و امواج3سیستم های مخابرات نوری4سیگنال های و سیستم ها3پردازش سیگنال های دیجیتال4(

اصول سیستم های مخابراتی3مخابرات بی سیم5سیستم های کنترل خطی3مبانی مکاترونیک35برنامه نویسی کامپیوتر4

برنامه نویسی کامپیوتر3برنامه سازی پیشرفته26سیستم های دیجیتال 3طراحی سیستم ریزپردازنده ای6 و برنامه نویسی کامپیوتر2ریاضی2محاسبات عددی5

2ریاضی عمومی 3جبر خطی267ریاضی عمومی 3احتمال مهندسی6

36(حرارت و مکانیک) 1فیزیک7

1فیزیک 3(الکتریسیته مغناطیس) 2فیزیک8

)11آز فیزیک 9 1فیزیک )

)21آز فیزیک 10 2فیزیک  (هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درس(هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درس(

2ماشین های الکتریکی 33ماشین های الکتریکی 1و اصول سیستم مخابراتی2الکترونیک3مدارهای مخابراتی11کارگاه عمومی11

(2ماشین الکتریکی)- 2الکترونیک3الکترونیک صنعتی2 2الکترونیک 33الکترونیک 262

1تحلیل سیستم انرژی  3تاسیسات الکتریکی23سیستم های دیجیتال 3طراحی سیستم ریزپردازنده ای3

1تحلیل سیستم انرژی  23تحلیل سیستم انرژی  4(1الکترونیک )3مدارهای پالس و دیجیتال4

2تحلیل سیستم انرژی  3حفاظت و رله5(1الکترونیک )3فیزیک الکترونیک 5(هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درس

(3ماشین الکتریکی) و 1آز ماشین21آز ماشین های الکتریکی 6(3الکترونیک)31آز الکترونیک 36اقتصاد مهندسی1

2تحلیل سیستم انرژی  1آز تحلیل سیستم های قدرت7آز الکترونیک- (پالس و دیجیتال )1آز مدارهای پالس و دیجیتال7زبان عمومی فنی مهندسی2زبان تخصصی برق2

(عایق ها و فشار قوی)1آز عایق ها و فشار قوی8(مدارهای مخابراتی)1آز مدارهای مخابراتی18نقشه کشی مهندسی3

(حفاظت و رله)1آز حفاظت و رله9 (الکترونیک صنعتی)1آز الکترونیک صنعتی9کارگاه عمومی1کارگاه برق4

(الکترونیک صنعتی)1آز الکترونیک صنعتی1810 و معادالت دیفرانسیل2ریاضی عمومی3ریاضیات مهندسی5

118آشنایی با مهندسی برق6

2و فیزیک  (معادالت دیفرانسیل)13مدارهای الکتریکی 7

1مدارهای الکتریکی 22مدارهای الکتریکی 8

2 و فیزیک 2ریاضی عمومی 3الکترومغناطیس9

(هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درس(هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درسریاضیات مهندسی3سیگنالها و سیستم ها10

1تحلیل سیستم انرژی  3عایق ها و فشار قوی1(2ماشین الکتریکی )- 2الکترونیک3الکترونیک صنعتی21مدار- سیسگنال و سیستم 3سیستم های کنترل خطی11

2ماشین های الکتریکی 3ماشین الکتریکی مخصوص22سیگنال و سیستم  و الکترونیک 3فیلتر و سنتز12مدارهای الکتریکی 12الکترونیک 12

2ماشین های الکتریکی 3تولید انرژی الکتریکی3اصول سیستم های مخابراتی3شبکه های مخابراتی13الکترونیک 22الکترونیک 13

2تحلیل سیستم انرژی  3خطوط هوایی انتقال و پروژه24الکترونیک cmos3مدارهای مجتمع 14مدارهای الکتریکی 12ماشین های الکتریکی 14

2تحلیل سیستم انرژی  3پست فشار قوی و پروژه5سیگنال ها و سیستم ها 3پردازش سیگنال های دیجیتال15ماشین های الکتریکی 22ماشین های الکتریکی 15

 و برنامه نویسی کامپیوتر2ریاضی3مبانی تحقیق در عملیات26سیستم های دیجیتال 3طراحی سیستم های دیجیتال6سیگنال سیستم و احتمال مهندسی3اصول سیستم های مخابراتی16

6ریاضیات مهندسی- 2فیزیک 3فیزیک مدرن27ماشین های الکتریکی 13تحلیل سیستم انرژی  17

6(1الکترونیک )13سیستم های دیجیتال 18

1سیستم های دیجیتال 23سیستم های دیجیتال 19

واحددروس1مدارهای الکتریکی 2آز مدار الکتریکی و اندازه گیری20

22عمومی1(هم نیاز)پیش نیاز واحدنام درس1ماشین های الکتریکی 11آز ماشین های الکتریکی21

26پایه12(2الکترونیک )2آز الکترونیک22

56 اصلی23کنترل خطی1آز سیستم های کنترل خطی23

18 تخصصی الزامی34(1سیستم های دیجیتال )11آز سیستم های دیجیتال 24

6تخصصی انتخابی145و آز  دیجیتال (2سیستم دیجیتال)21آز سیستم های دیجیتال 25

12تخصصی اختیاری56 واحد100گذراندن حداقل 3پروژه کارشناسی26

6140 واحد100گذراندن حداقل 2کارآموزی27

5612

:سال ورود:شماره دانشجویی:نام و نام خانوادگی

جمع واحد

جمع واحد جمع واحد

جمع واحد

دروس تخصصی الزامی- گرایش کنترل دروس عمومی

دروس پایه

دروس تخصصی الزامی- گرایش الکترونیک 

دروس اصلی

دروس اختیاری

(دو درس از مجموعه)دروس تخصصی انتخابی - گرایش الکترونیک 

جمع واحد

جمع واحد

جمع واحد

گذراندن سه آزمایشگاه الزامی است* 

جمع واحد

جمع واحد

مدیر گروه مهندسی برق

دروس تخصصی الزامی- گرایش  مخابرات 

گذراندن سه آزمایشگاه الزامی است*  گذراندن سه آزمایشگاه الزامی است* 

:گرایش

(دو درس از مجموعه)دروس تخصصی انتخابی - گرایش مخابرات (دو درس از مجموعه)دروس تخصصی انتخابی - گرایش کنترل 

جمع واحد

جمع واحد

جمع واحد

گذراندن سه آزمایشگاه الزامی است* 

جمع واحد

دروس تخصصی الزامی- گرایش قدرت 

مجموع دروس 

(دو درس از مجموعه)دروس تخصصی انتخابی - گرایش قدرت 


