
 1400ورودي  برقمهندسی کارشناسی هشت ترمی برنامه پیشنهادي 
 

 واحد  4ترم    واحد  3ترم   واحد  2ترم    واحد  1ترم 
 3 1الکترونیک  3 ریاضیات مهندسی  3 2ریاضی عمومی  3 1ریاضی عمومی 

 1 1آز الکترونیک  3 1مدارهاي الکتریکی  3 معادالت دیفرانسیل 3 1فیزیک 
 3 2مدارهاي الکتریکی  3 آمار و احتماالت مهندسی  3 2فیزیک  1 کارگاه عمومی 

 3 2هاي دیجیتال سیستم  1 آز مدار و اندازه گیري  1 1آز فیزیک  3 مبانی مهندسی برق
 3 سیگنال ها و سیستم ها   3 1هاي دیجیتال سیستم  4 مبانی کامپیوتر و برنامه سازي 3 زبان خارجی
 1 1هاي دیجیتال آز سیستم  1 2آز فیزیک  2 عمومی 3 زبان فارسی 

 1 2تربیت بدنی  2 عمومی   2 عمومی  
 2 عمومی 1 1تربیت بدنی     
        

 واحد  8ترم    واحد  7ترم    واحد  6ترم   واحد  5ترم  
 3 اقتصاد مهندسی  3 2هاي الکتریکی  ماشین  3 هاي مخابراتی  اصول سیستم 3 2الکترونیک  
 3 ابزار دقیق 3 الکترونیک صنعتی  DSP( 3هاي دیجیتال (پردازش سیگنال  2 محاسبات

 3 پروژه  1 1الکتریکی    هايآز ماشین  3 میدان ها و امواج  3 سیستم هاي کنترل خطی 
 3 کنترل صنعتی  3 1هاي انرژي الکتریکی  تحلیل سیستم 3 1هاي الکتریکی  ماشین  1 هاي کنترل خطی آز سیستم

  5  اختیاري 2 زبان تخصصی   1 2هاي دیجیتال  آز سیستم 3 الکترومغناطیس 
   2 عمومی  2 عمومی  3 طراحی بر اساس ریزپردازنده 

    5  اختیاري  5  اختیاري 2 عمومی 
       1 کارگاه برق 

        5  رياختیا
 . واحد اختیاري مطابق چارت تعیین شده و برحسب ارائه توسط دانشکده در این چهار ترم اخذ نمایند  13دانشجویان باید در مجموع  

 
 شود. ، دانش خانواده و جمعیت و تفسیر موضوعی قرآن انتخاب میتاریخ امامت ، انقالب اسالمی، کاربردي، اخالق 2و  1درس عمومی از بین دروس اندیشه اسالمی  -1
 شود دانشجویان درس کارآموزي را در تابستان سال سوم انتخاب کنند.پیشنهاد می -2
 تند. نیازي دروس بر اساس چارت آموزشی هسنیازي و پیشدانشجویان در انتخاب واحد موظف به رعایت هم -3
 برگشت داده نمی شود.آموزشی حذف و شهریه آن نیز  در صورت تخلف آموزشی، دروس مربوطه توسط شوراي -4
 اخذ نمایند.  برحسب ارائه توسط دانشکده و  توزیع شدهاختیاري را به صورت  واحد  13شوند. بنابراین دانشجویان باید  دروس اختیاري به صورت محدود در هر ترم ارائه می -5
 باشد. ریزي دانشکده براي هر ترم میبرنامه پیشنهادي باال معیار اصلی برنامه -6
 1400 ماه دي  -آخرین بازنگري 

 


