
  

  

  

  

  

 

  4ترم   
  )نیاز هم( - نیاز پیش  واحد  کد  درس  نام  درس

  ریاضیات مهندسی 3 108-22-22 سیگنالهاو سیستم ها
  )1ماشینهاي الکتریکی( 2 109-22-22 2الکتریکی ماشینهاي 

  1مدارهاي الکتریکی  2 110-22-22 1الکترونیک
  )1الکترونیک( 3 222-22-22 1سیستمهاي دیجیتال
  2ریاضی عمومی  3 226-22-22 احتمال مهندسی

  ------  3 292-12-14 زبان فارسی
  کارگاه عمومی 1 153-22-22 کارگاه برق

  تربیت بدنی 1 189-36-12 1 ورزش
    18   

  2ترم 
  )نیاز هم( - نیاز پیش  واحد  کد  درس  نام  درس

  )2فیزیک ( –) معادالت دیفرانسیل( 3 157-22-22 1الکتریکی  مدار هاي
  1ریاضی عمومی  3 275-12-18 2ریاضی عمومی  

  )2ریاضی عمومی( - 1فیزیک  3 282-14-16 2فیزیک 
  )2ریاضی عمومی ( 3 273-12-18 معادالت دیفرانسیل

  )1فیزیک ( 1 281-14-16 1آز فیزیک 
  -----  2 -----  رفادروس عمومی مع
  -----  2 ------  رفادروس عمومی مع
  -----  1 188-36-12 تربیت بدنی

    18   

  1ترم 
  نیاز پیش  واحد  کد  درس  نام  درس

  -----  3 274-12-18 1ریاضی عمومی 
  -----  3 280-14-16 1فیزیک 

  -----  3 134-22-22 برنامه نویسی کامپیوتر
  -----  1 094-22-22 آشنایی با مهندسی برق

  -----  3 182-14-14 زبان انگلیسی
  -----   2 -----  معارف دروس عمومی

  -----  1 145-22-22 کارگاه عمومی
  -----   1 155-22-22 نقشه کشی مهندسی

   17    

3ترم   
)نیاز هم( - نیاز پیش واحد کد  درس نام  درس  

2مدارهاي الکتریکی  1مدارهاي الکتریکی  2 22-22-106   
2فیزیک - 2ریاضی عمومی  3 161-22-22 الکترومغناطیس  

مهندسی اتریاضی معادالت دیفرانسیل  - 2ریاضی عمومی  3 22-22-156   
1ماشینهاي الکتریکی )الکترومغناطیس( - 1مدارهاي الکتریکی 2 22-22-107   

برقزبان تخصصی   زبان انگلیسی 2 22-22-154 
برنامه نویسی کامپیوتر –معادالت دیفرانسیل  2 276-12-18 محاسبات عددي  

و اندازه گیري ارمد  آز )1مدارهاي الکتریکی ( 1 22-22-160   
2فیزیک 1 283-14-16 2آز فیزیک  

 -----  2 ----  دروس عمومی معارف
  18  

  5ترم 
  )نیاز هم( - نیاز پیش  واحد  کد  درس  نام  درس

  احتمال مهندسی -ها ها و سیستم سیگنال 3 230-22-22 هاي مخابراتی اصول سیستم
   2مدارهاي الکتریکی -ها ها و سیستم سیگنال 3 172-22-22 هاي کنترل خطی سیستم

  1الکترونیک 2 220-22-22 2الکترونیک
  1سیستمهاي دیجیتال 3 223-22-22 2سیستمهاي دیجیتال

  2ماشینهاي الکتریکی 3 227-22-22 1تحلیل سیستمهاي انرژي 
  )2الکترونیک(- آزمدارهاي الکتریکی و اندازه گیري 1 221-22-22 1آز الکترونیک

  )1سیستمهاي دیجیتال( 1 224-22-22 1آزسیستمهاي دیجیتال
  2ماشینهاي الکتریکی  1 168-22-22 1آزماشینهاي الکتریکی

  -------  2 -----   دروس عمومی معارف
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 گرایش 3مشترك هر  –) به بعد 92ورودي (برنامه درسی پنج ترم اول مهندسی برق                                  )دانشکده برق و کامپیوتر(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ی فوق الزامی استنتخابا –واحدي از مجموعه دروس تخصصی 3گذراندن دو درس * 

 .باشدکمتر د واح 140فارغ التحصیلی نباید از  براي  شده مجموع واحدهاي گذرانده -1

 .انتخاب نمایند )با موافقت گروه اموزشی( را از سایر دروس یا آزمایشگاههاي کارشناسی مهندسی برق و یا سایر رشته ها واحد دروس اختیاري آزاد خود 12توانند دانشجویان با مشورت و موافقت استاد راهنما می -2

  8ترم     6ترم 
  )نیاز هم( - نیاز پیش  واحد  کد  درس  نام  درس    نیاز پیش  واحد  کد  درس  نام  درس

  اصول سیستمهاي مخابراتی  - 2الکترونیک  3 191-22-22  مدارهاي مخابراتی    -----  3  ----  اقتصاد مهندسی
 ------  3 ------  درس اختیاري    2سیستمهاي دیجیتال 3 232-22-22 طراحی سیستمهاي ریزپردازنده

 ------  3 ------  اختیاريدرس     )2الکترونیک( 3 233-22-22 مدارهاي پالس و دیجیتال

 ------   2 ------  دانش خانواده و جمعیت    )2سیستمهاي دیجیتال(-1آز سیستمهاي دیجیتال 1 225-22-22 2آز سیستمهاي دیجیتال

  )مخابراتیهاي مدار( 1 192-22-22  آز مدارمخابراتی   ------  3 -----  دروس اختیاري
 )الکترونیک آنالوگ(  1 236-22-22 الکترونیک آنالوگآز    ------  3 ------  دروس اختیاري

    13        سیستمهاي کنترل خطی 1 173-22-22 آز سیستمهاي کنترل خطی
  -------  2 -----   دروس عمومی معارف

    19   
  انتخابی-مجموعه دروس تخصصی 

  نیاز پیش  واحد  کد  درس  نام  درس
  )2ماشینهاي الکتریکی( -2الکترونیک  3 182-22-22  الکترونیک صنعتی 

  سیگنالها و سیستمها -2الکترونیک  3 195-22-22 فیلتر و سنتز مدار
  اصول سیستمهاي مخابراتی  3 241-22-22 شبکه هاي مخابراتی

  سیگنالها و سیستمها  3 237-22-22 پردازش سیگنالهاي دیجیتال
  الکترونیک آنالوگ  CMOS  3مدارهاي مجتمع 

  2سیستمهاي دیجیتال  FPGA-ASIC 22-22-242 3 طراحی سیستمهاي
  ریاضیات مهندسی-2فیزیک  3 180-22-22 فیزیک مدرن

  )الکترونیک صنعتی(  1 240-22-22  آز الکترونیک صنعتی
        

 
  تابستان ترم

  واحد95گذراندن حداقل  2 150-22-22  کارآموزي
         

  7ترم 
  نیاز پیش  واحد  کد  درس  نام  درس

  )سیستمهاي کنترل خطی( - 2الکترونیک 3 235-22-22 آنالوگ الکترونیک
)2الکترونیک(-2فیزیک 3 181-22-22 فیزیک الکترونیک  

 ------  3 ------  درس اختیاري
 ------   3 ------  درس اختیاري

واحد100گذراندن  3 176-22-22  پروژه کارشناسی  
)مدارهاي پالس و دیجیتال( - 1الکترونیکآز  1 234-22-22 آز مدارهاي پالس و دیجیتال  
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  گرایش الکترونیک -رشته مهندسی برقبرنامه درسی                                  )دانشکده برق و کامپیوتر(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .باشدکمتر د واح 140فارغ التحصیلی نباید از  براي  شده مجموع واحدهاي گذرانده -1         

  را از سایر دروس یا  واحد دروس اختیاري آزاد خود 12توانند دانشجویان با مشورت و موافقت استاد راهنما می - 2         

 .انتخاب نمایند )با موافقت گروه اموزشی( آزمایشگاههاي کارشناسی مهندسی برق و یا سایر رشته ها                

  

  

  8ترم     6ترم 
  )نیاز هم( - نیاز پیش  واحد  کد  درس  نام  درس    نیاز پیش  واحد  کد  درس  نام  درس

  1تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی  3 196-22-22 تاسیسات الکتریکی    -----  3 ----  اقتصاد مهندسی
  2تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی 3 056-22-22 حفاظت و رله    2ماشینهاي الکتریکی 3 047-22-22 3ماشینهاي الکتریکی
  2ماشینهاي الکتریکی  3 060-22-22 ماشین مخصوص    )2الکتریکی  ماشینهاي(- 2الکترونیک 3 182-22-22 الکترونیک صنعتی

  ----------  2 ------   دانش خانواده و جمعیت    )2سیستمهاي دیجیتال(-1آز سیستمهاي دیجیتال 1 225-22-22 2آز سیستمهاي دیجیتال
 2انرزي الکتریکیتحلیل سیستمهاي  1 229-22-22 آز تحلیل سیستمهاي قدرت    ----  3 ----  دروس اختیاري

  )عایقهاو فشارقوي(  1  ------  آز عایق و فشار قوي    ----  3 ----  دروس اختیاري
    13       سیستمهاي کنترل خطی 1 173-22-22 آز سیستمهاي کنترل خطی

        -------  2 -----   دروس عمومی معارف
   19          

  نتخابیا -مجموعه دروس تخصصی 
  نیاز پیش  واحد  کد  درس  نام  درس

  3ماشینهاي الکتریکی  3 243-22-22  تولید انرژي الکتریکی
  2تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی  3 077-22-22  طرح خطوط هوایی انتقال

  2تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی  3 078-22-22  طرح پست فشارقوي
  برنامه نویسی کامپیوتر-2ریاضی عمومی  3 -----   مبانی تحقیق در عملیات

  )2الکترونیک(  3 233-22-22  مدارهاي پالس و دیجیتال
  )الکترونیک صنعتی(  1 240-22-22  آز الکترونیک صنعتی

  )حفاظت و رله ها(  1 245-22-22  آز حفاظت و رله 
        

 
  تابستان ترم

  واحد95گذراندن حداقل  2 150-22-22  کارآموزي
         

  7ترم 
  نیاز پیش  واحد  کد  درس  نام  درس

 1تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی  3 228-22-22  2تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی

  1تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی 3 058-22-22 عایقها و فشار قوي
  ----  3 ----  دروس اختیاري
  ----  3 ----  دروس اختیاري
 واحد100گذراندن   3 176-22-22 پروژه کارشناسی

  )3ماشینهاي الکتریکی (- 1آز ماشینهاي الکتریکی   1 059-22-22 2آزماشینهاي الکتریکی
   16   

  

  قدرتگرایش  -رشته مهندسی برقبرنامه درسی                                  )دانشکده برق و کامپیوتر(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ی فوق الزامی استنتخابا –واحدي از مجموعه دروس تخصصی 3گذراندن دو درس * 

 .باشدکمتر د واح 140فارغ التحصیلی نباید از  براي  شده مجموع واحدهاي گذرانده -1

 .انتخاب نمایند )با موافقت گروه اموزشی( را از سایر دروس یا آزمایشگاههاي کارشناسی مهندسی برق و یا سایر رشته ها واحد دروس اختیاري آزاد خود 12توانند دانشجویان با مشورت و موافقت استاد راهنما می -2

  

  8ترم     6ترم 
  )نیاز هم( - نیاز پیش  واحد  کد  درس  نام  درس    نیاز پیش  واحد  کد  درس  نام  درس

  2الکترونیک -اصول سیستمهاي مخابراتی 3 191-22-22 مدارهاي مخابراتی    -----  3  ----  اقتصاد مهندسی
  ------   3 ------  درس اختیاري    ریاضی مهندسی-الکترومغناطیس 3 043-22-22 میدانها و امواج

  ------  3 ------  درس اختیاري    سیگنالها و سیستمها 3 237-22-22 پردازش سیگنالهاي دیجیتال
  ------   2 ------  دانش خانواده و جمعیت    )2سیستمهاي دیجیتال(-1آز سیستمهاي دیجیتال 1 225-22-22 2آز سیستمهاي دیجیتال

  )مدارهاي مخابراتی( 1 192-22-22  مدار مخابراتی آز    ------  3 ------  دروس اختیاري
  )ریز موج و آنتن(  1 239-22-22 ریز موج و آنتنآز     ------  3 ------  دروس اختیاري

   13       سیستمهاي کنترل خطی 1 173-22-22 آز سیستمهاي کنترل خطی

        -------  2 -----   دروس عمومی معارف
   19          

  ینتخابا -مجموعه دروس تخصصی 
  نیاز پیش  واحد  کد  درس  نام  درس

  سیگنالها و سیستم ها- 2الکترونیک  3 195-22-22  فیلتر و سنتز مدار
  اصول سیستمهاي مخابراتی  3 241-22-22  شبکه هاي مخابراتی
  )سیستمهاي کنترل خطی(- 2الکترونیک  3 235-22-22  الکترونیک آنالوگ

  اصول سیستمهاي مخابراتی  3 091-22-22  مخابرات بی سیم
  2ریاضی عمومی   3 095-22-22  جبرخطی

  برنامه نویسی کامپیوتر  3 ------   برنامه سازي پیشرفته
  اصول سیستمهاي مخابراتی- میدانها و امواج  3 ------   سیستم مخابرات نوري

  پردازش سیگنالهاي دیجیتال  1 244-22-22  آز پردازش سیگنالهاي دیجیتال
        

 
  تابستان ترم

  واحد95گذراندن حداقل  2 150-22-22  کارآموزي
         

  7ترم 
  نیاز پیش  واحد  درس کد   نام  درس

  اصول سیستمهاي مخابراتی 3 231-22-22 مخابرات دیجیتال
  میدانها و امواج  3 238-22-22 ریز موج و انتن
  ------   3 ------  درس اختیاري
  ------  3 ------  درس اختیاري

  واحد100گذراندن   3 176-22-22  پروژه کارشناسی
 )مخابرات دیجیتال( 1 198-22-22 آز مخابرات دیجیتال
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  مخابرات گرایش -رشته مهندسی برقبرنامه درسی                                  )دانشکده برق و کامپیوتر(




