
 

 

 

 

 

 

 

 

 هم نیاز پیش نیاز واحد 1دروس ترم  درس کد

   3 ◙1رياضي  30977

   3 ◙1فيزيك 30958

 30958  1 ◙1آز فيزيك 30960

   1 آشنايي با مهندسي برق* 311206

   1 نقشه کشي مهندسي* 311200

   1 ◙کارگاه عمومي 30962

   3 ▲زبان خارجي 311274

   1 ▲1تربيت بدني  31301

   2 ▲1انديشه اسالمي 31293

     

 16 جمع واحدها

 هم نیاز پیش نیاز واحد 2دروس ترم  کد درس

  30977 3 ◙2رياضي عمومي 30955

  30958 3 ◙2فيزيك 30959

 30955  3 ◙معادالت ديفرانسيل 310973

   3 (MATLAB) ◙برنامه نويسي کامپيوتر 311201

 30959  1 ◙2آز فيزيك 30961

  30962 1 کارگاه برق* 311221

   3 ▲زبان فارسي 31299

   2 ▲اخالق اسالمي 311323

     

     

 19 جمع واحدها

 هم نیاز پیش نیاز واحد 3ترم  دروس درس کد

 30959 و 310973  3 *1مدار الكتريكي  311205

  30959 و 30955 3 الكترومغناطيس* 311219

  310973 و 30955 3 رياضي مهندسي* 311182

  30955 3 ◙احتمال مهندسي 311007

  311201 و 30955 2 ◙محاسبات عددی 310997

  31301 1 ▲2تربيت بدني 31302

  31293 2 ▲2انديشه اسالمي 31294

     

     

     

 17 جمع واحدها

 هم نیاز پیش نیاز واحد 4دروس ترم  درس کد

  311205 2 *1ماشين های الكتريكي 311222

  311205 2 *1الكترونيك 311218

  311182 3 سيگنالها و سيستم ها* 311247

 311218  3 *1سيستم های ديجيتال 311248

  311205 2 *2مدار الكتريكي  311223

  311274 2 زبان تخصصي برق* 311215

 311248  1 *1آز سيستم ديجيتال  311210

  311205 1 آزمدارالكتريكي و  اندازه گيری* 311220

   2 ▲تمدن اسالميو  تاريخ 311271

     

 18 جمع واحدها

 (الکترونیکمهندسي ربق)ربانهم پيشنهادي هشت رتمي 



 

 
 واحد به منظور فارغ التحصيلي الزامي است. 142واحد از دروس اختياری، مجموعا  14واحد تخصصي انتخابي و  6واحد تخصصي الزامي،  23واحد درس اصلي  ،  51واحد درس پايه،  26واحد از دروس عمومي،  22گذراندن  -

 هر نيمسال تنها مي تواند يك درس از دروس معارف را اخذ نمايد )به استثنااء دانشجويان نيمسال آخر( دردانشجو  -

 اييد استاد راهنما برساند.تبه  )حداکثر تا زمان حذف و اضافه(هر نيمسال را  انتخابي دروس بايدآن بر عهده دانشجو است. دانشجو  و مسئوليت عدم رعايتاساس چارت آموزشي هستند  عايت همنيازی و پيشنيازی دورس بريان در انتخاب واحد موظف به ردانشجو -

  سیستمهای کنترل خطی، (ششم)نيمسال  1 انرژی الکتریکیبررسی سیستمهای ، )نيمسال پنجم( 2الکترونیک درس  واحد درس پايه و اصلي و اخذ نمره در چهار 70دانشجويان مجموعه مهندسي برق، پس از گذراندن موفقيت آميز حداقل  عیین گرایش تخصصیت -

گيرد. تعيين گرايش  صورت مي تابستان سال سومدر  ،هميه ها در کل متقاضيانظرفيت اعالم شده توسط گروه آموزشي و رعايت نسبت هر يك از س)رابطه زير( و همچنين براساس اولويت و امتياز دانشجو  ،)نيمسال پنجم(  یمخابراتهای  اصول سیستمو  )نيمسال پنجم(

 .گيرد توسط گروه آموزشي و با توجه به ظرفيتهای باقيمانده انجام مي اقدام به تعيين گرايش ننمايند،ترم تحصيل موفق به احراز شرايط نشوند و يا در اولين نوبت پس از احراز شرايط  8که در پايان  دانشجوياني

 

 
*

 نمايد. انتخابها  ي را از گرايش غير تخصصي خود يا ساير گروههاي يا درس درس ،با موافقت استاد راهنما و گروه "روش پژوهش و ارائه"تواند به جای درس  دانشجو مي 
  شود. رساني الزم از سوی گروه انجام مي شوند که در هنگام انتخاب واحد اطالع های کنترل و مخابرات تعيين و ارائه مي های گروه از گرايش باتوجه به شرايط و ظرفيت 2و  1درس اختیاری  **

 

 هم نیاز پیش نیاز واحد 5دروس ترم  کد درس

  311218 2 *2الكترونيك 311246

  311248 3 *2سيستم های ديجيتال 311251

  311222 2 *2ماشين های الكتريكي 311213

  311007و311247 3 اصول سيستم های مخابراتي* 311252

  311223و311247 3 سيستم های کنترل خطي* 311254

   3 اقتصاد مهندسي* 311253

  311222 1 *1آز ماشين های الكتريكي  311207

 311246  1 آز الكترونيك* 311249

   2 ▲انقالب اسالمي 31296

 20 جمع واحدها

 هم نیاز پیش نیاز واحد 6ترم  دروس کد درس

  311213 3 *1تحليل سيستمهای انرژی الكتريكي 311250

 311213 311246 3 ¤ الكترونيك صنعتي 311644

  311246 3 ■ 3الكترونيك  311631

  311254 1 آز سيستم های کنترل خطي* 311257

 311631  1 ■ 3الكترونيك آز  311634

 311251 311210 1 *2ديجيتالآز سيستم های  311256

  311213 3 ■فيزيك الكترونيك  311633

   2 ▲دانش خانواده و جمعيت 311367

  واحد درسي 90بعد از گذراندن  2 ■کارآموزی 310986

 19 جمع واحدها

 هم نیاز پیش نیاز واحد 7ترم  دروس کد درس

  311252و  311246 3 ■مدارهای مخابراتي  311629

  311247 3 ¤ديجيتال  های پردازش سيگنال 311641

 311218  3 ■مدارهای پالس و ديجيتال  311408

 311644  1 ■آز الكترونيك صنعتي 311414

   2 ▲آشنايي با منابع اسالمي 31298

  311254 3 ● کنترل صنعتي 311651

  211252 3 ●مخابرات ديجيتال 311663

 18 جمع واحدها

 هم نیاز پیش نیاز واحد 8ترم  دروس کد درس

  311251 3 ■ای های ريزپردازنده طراحي سيستم 311642

  311249 1 ■مدارهای پالس و ديجيتال آز  311635

  واحد درسي 100بعد از گذراندن  3 ■پروژه کارشناسي 311419

●روش پژوهش و ارائه 311242
* 2 311224  

● 1درس اختياری  
** 3   

● 2درس اختياری  
** 3   

     

 15 جمع واحدها

 ●اختياری   ¤تخصصي انتخابي ■ الزاميتخصصي  اصلي    * ◙پايه      ▲عمومي  

 (الکترونیکمهندسي ربق)ربانهم پيشنهادي هشت رتمي 


