اخالق کاربردي
انقالب اسالمي ايران
تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

-

2
2
2

کارگاه برق
زبان تخصصي
نقشهکشي صنعتي

کارگاه عمومي
زبان خارجي
-

1
2
1

تربيت بدني 1

-

1

رياضي مهندسي

رياضي 2و معادالت ديفرانسيل

3

تربيت بدني 2
دانش خانواده و جمعيت
زبان خارجي
فارسي
تفسير موضوعي قرآن
انديشه اسالمي 1
انديشه اسالمي 2

تربيت بدني 1
انديشه اسالمي 1

1
2
3
3
2
2
2

مدار الکتريکي1
مدارالکتريکي2
اندازه گيري الکتريکي
آز اندازه گيري و مدار
الکترومغناطيس
الکترونيک1
آزالکترونيک1
الکترونيک2
ماشين الکتريکي1

فيزيک 2و همزمان با معادالت ديفرانسيل
مدارهاي الکتريکي1
مدارالکتريکي1
آز فيزيک 2و همزمان با اندازه گيري
فيزيک 2و همزمان با رياضي مهندسي
مدارالکتريکي1
آز اندازه گيري و الکترونيک1
الکترونيک1
مدارالکتريکي 1و الکترومغناطيس

3
3
3
1
3
3
1
3
3

ماشين الکتريکي2

ماشين الکتريکي1

3

آز ماشين1

همزمان با ماشين2
همزمان با ماشين2
همزمان با الکترونيک1
مدارمنطقي

1
3
3
1
3
3
1
3
2
3

دروس عمومي

پیش نیاز ی

مجموع واحدهای دروس عمومی

تعداد واحد

پیش نیازی

تعداد واحد

چارت مهندسي برق،الکترونیک

22

دروس پايه

...........

رياضي 1
رياضي 2
آمار و احتمال مهندسي
معادالت ديفرانسيل
فيزيک 1
فيزيک 2
آز فيزيک 1
آز فيزيک 2
کارگاه عمومي
برنامهسازي کامپيوتر

رياضي 1
رياضي 1
همزمان با رياضي 2
همزمان با رياضي 1
همزمان با فيزيک1
فيزيک 1
فيزيک 2
بعد از ترم 2

3
3
3
3
3
3
1
1
1
3

محاسبات عددي

برنامهسازي وهمزمان با معادالت ديفرانسيل

2
25

مجموع واحدهای دروس پایه

نکات بسیار مهم:
-1

در اين رشته  9واحد اختياري در نظر گرفته شده که دانشجويان ميتوانند از
دروس ساير گرايشها که توسط گروه فعال ميشود و يا دروس اختياري ارائه شده
در هر ترم انتخاب نمايند.
آمدن کلمه همزمان قبل از نام يک درس در ستون "پيشنيازي" بدين معني
است که الزم است يا درس مشخص شده گذرانده شده باشد و يا دستکم به طور
همزمان اخذ گردد .در صورتي که کلمه همزمان قبل از نام درس نيامده باشد،
الزم است درس مشخص شده گذرانده شده باشد.
در مقطع کارشناسي ،با يک بار مردود شدن يک درس ،پيشنيازي آن به همنيازي
تبديل ميشود.
با هر چندبار مردود شدن يک درس ،همنيازي آن حذف نميگردد.

-5

پيشنيازي ،همنيازي دروسي که با * مشخص شدهاند ،بر اساس مصوبات گروه
برق اصالح شدهاند

-2

-3
-4

دروس

تعداد واحد

عمومي

22

پايه

26

اصلي

56

تخصصي

27

اختياري

9

جمع

141

دروس اصلي

بررسي سيستمهاي قدرت1

مدارمنطقي
آزمدارمنطقي
تجزيه و تحليل سيستمها

رياضي مهندسي و همزمان با مدارالکتريکي2

کنترل خطي
آزکنترل خطي
مخابرات1
کارآموزي
پروژۀ کارشناسي

ماشين الکتريکي 1و تجزيه و تحليل
آز اندازهگيري و کنترل خطي
آمار و احتمال و تجزيه تحليل
بعداز  6ترم و گذراندن حداقل  111واحد

گذراندن حداقل111واحد
مجموع واحدهای دروس اصلی

دروس تخصصي
آز الکترونيک2
الکترونيک3
آز الکترونيک3
مدارهاي مخابراتي
آز مدارمخابراتي
فيزيک مدرن
فيزيک الکترونيک
تکنيک پالس
معماري کامپيوتر
آزمعماريکامپيوتر
ميکروپروسسورها
آز ميکروپروسسورها
آز تکنيک پالس

65

...........
الکترونيک2و آز الکترونيک1
الکترونيک 2و همزمان کنترل خطي
الکترونيک 3و آز الکترونيک2
مخابرات  1والکترونيک3
مدارهاي مخابراتي
معادالت ديفرانسيل و فيزيک2
فيزيک مدرن* و همزمان الکترونيک2
الکترونيک 2و مدار منطقي
*
مدارمنطقي و برنامهسازي
معماري کامپيوتر و آزمدار منطقي
معماري کامپيوتر
ميکروپروسسورها و آزمعماري
تکنيک پالس و آز الکترونيک2

مجموع واحدهای دروس تخصصی

1
3
1
3
1
3
3
3
3
1
3
1
1
22

آخرین بازنگری -مرداد 3195

