اخالق اسالمي (مباني و مفاهیم)
انقالب اسالمي ايران
تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران
تربیت بدني 1
تربیت بدني 2
دانش خانواده و جمعیت
زبان خارجي
زبان فارسي
تفسیر موضوعي قرآن
انديشه اسالمي ( 1مبدا و معاد)
انديشه اسالمي ( 2نبوت و امامت)

تربیت بدني 1
انديشه اسالمي 1

مجموع دروس عمومی

تعداد واحد

دروس عمومي

پيش نياز ( ،هم نياز)

رياضیعمومي 1
رياضي عمومي2
احتمال مهندسي
معادالت ديفرانسیل
فیزيک 1
فیزيک 2
آز فیزيک 1
آز فیزيک 2
کارگاه عمومي
برنامهنويسیکامپیوتر
محاسبات عددي

مجموع دروس پایه

دروس اصلي

2
2
2
1
1
2
3
3
2
2
2

کارگاه برق
زبان تخصصي
نقشهکشي مهندسي
رياضیات مهندسي
مدارهاي الکتريکي1
مدارهاي الکتريکي2
آشنايي با مهندسي برق
سیگنالها و سیستمها
الکترومغناطیس
الکترونیک1
الکترونیک2

رياضیات مهندسي
فیزيک 2و رياضي عمومي2
مدارهاي الکتريکي1
الکترونیک1

22

اقتصاد مهندسي

بعد از ترم چهارم

3

اصول سیستمهاي مخابراتي

سیگنالها و سیستم ها و احتمال مهندسي

ماشین هاي الکتريکي1
ماشین هاي الکتريکي2

مدارهاي الکتريکي 2و (الکترومغناطیس)

3
2
2
1
3
3
3
1
3
1
1
1

دروس پایه
رياضي عمومي 1
رياضي عمومي 2
(رياضي عمومي)2
(فیزيک)1
فیزيک 1
فیزيک2
رياضیعمومي  2و برنامه نويسي کامپیوتر

پيش نياز ( ،هم نياز)
کارگاه عمومي
زبان خارجي

تعداد واحد

چارت مهندسي برق ،مخابرات دانشجویان ورودی  29و به بعد

رياضي عمومي  2و معادالت ديفرانسیل
(فیزيک ) 2و (معادالت ديفرانسیل)

مدارهاي الکتريکي1
-

3
3
3
3
3
3
1
1
1
3
2

سیستم هاي کنترل خطي

سیگنالها و سیستم ها و مدارهاي الکتريکي2

آزسیستم هاي کنترل خطي

آز الکترونیک
آزسیستمهاي ديجیتال 1

سیستم هاي کنترل خطي
آز مدار و الکترونیک2
سیستمهاي ديجیتال 1

22

آزسیستمهاي ديجیتال 2

آزسیستم هاي ديجیتال  1و سیستمهاي ديجیتال 2

آز ماشین هاي الکتريکي1
تحلیل سیستمهاي انرژي الکتريکي 1

سیستمهاي ديجیتال1
سیستمهاي ديجیتال2
آز مدارهاي الکتريکي و اندازه گیري

نکات بسيار مهم:

(ماشین هاي الکتريکي)1
ماشین هاي الکتريکي2
ماشین هاي الکتريکي2
(الکترونیک )1
سیستمهاي ديجیتال1
آز فیزيک 2و (مدارهاي الکتريکي)2

مجموع دروس اصلی

 -1پرانتزدر نام يک درس در ستون "پیشنیاز( ،همنیاز)" بدين معني است که الزم است يا
درس مشخص شده گذرانده شده باشد و يا دستکم به طور همزمان اخذ گردد.
 -2در مقطع کارشناسي ،با يک بار مردود شدن يک درس ،پیشنیازي آن به همنیازي تبديل
ميشود.
 -3با هر چندبار مردود شدن يک درس ،همنیازي آن حذف نميگردد.
 -4در اين رشته  12واحد اختیاري در نظر گرفته شده که دانشجويان ميتوانند از دروس ساير
گرايشها که توسط گروه فعال ميشود و يا دروس اختیاري ارائه شده در هر ترم انتخاب نمايند.

دروس تخصصي

1
2
1
3
3
2
1
3
3
2
2

1
15

...........

کارآموزي

بعداز ترم 2و گذراندن حداقل  111واحد

2

پروژۀ کارشناسي

گذراندن حداقل  111واحد

3

مدارهاي مخابراتي
میدانها و امواج
ريز موج و آنتن
مخابرات ديجیتال

اصول سیستمهاي مخابراتي و الکترونیک2

3
3
3
3
3
1
1
1
3
3

الکترومغناطیس و رياضیات مهندسي

دروس

تعداد واحد

پردازش سیگنالهاي ديجیتال

عمومي

22

پايه

22

آز مخابرات ديجیتال
آز مدارهاي مخابراتي

میدانها و امواج
اصول سیستمهاي مخابراتي
سیگنالها و سیستمها
مخابرات ديجیتال
مدارهاي مخابراتي

اصلي

11

آز پردازش سیگنالهاي ديجیتال

پردازش سیگنالهاي ديجیتال

تخصصي

22

اختیاري

12

شبکه هاي مخابراتي
مخابرات بیسیم

اصول سیستمهاي مخابراتي
اصول سیستمهاي مخابراتي

جمع

141

مجموع دروس تخصصی

آخرین بازنگری -مرداد 5122
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