
  گروه كنترل
  ٩٢و ٩١و  ٩٠ های ورودي

  واحد  ۳۱دروس تخصصي : ( اجباري ) 
  نمره  نيمسال اخذ واحد   پيش نياز  واحد  نام درس

      2ریاضی   3  جبر خطی
      سیستم هاي کنترل خطی و جبر خطی  3  کنترل مدرن
      سیستم هاي کنترل خطی  3  کنترل صنعتی

      زمان با کنترل مدرنسیستم هاي کنترل خطی و هم  3  کنترل دیجیتال 
      2الکترونیک   1  2آزمایشگاه الکترونیک 

      و معادالت دیفرانسیل  1فیزیک   3  *مکانیک سیاالت 
      2فیزیک   2 *ترمودینامیک 

      2الکترونیک   3  *الکترونیک صنعتی 
      الکترونیک صنعتی  1   *آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 

        3  ابزار دقیق 
      دانشجویان ترم ششم به بعد  3    *عملیات مبانی تحقیق در 

     مدارهاي منطقی و برنامه نویسی کامپیوتر 3  * *اصول میکرو کامپیوترها 
        1  آزمایشگاه ابزار دقیق

  با تشخیص گروه کنترل ، این دروس با دروس اختیاري جایگزین خواهد شد . *
جـزء دروس اختیـاري آنهـا محسـوب      واحـد اضـافی   3ن درس را با دروس اجزاء کامپیوتر و میکروپروسسور جایگزین کنند که در این صورت دانشجویان می توانند ایدر صورت موافقت گروه کنترل، * *
  شود .می

  نید.توانید اجزاء کامپیوتر و/یا میکروپروسسور را اخذ کتوجه داشته باشید که چنانچه درس اصول میکروکامپیوترها را گذرانده باشید، نمی نكته مهم:
  واحد  ۶دروس اختياري : 

نيمسال   پيش نياز  واحد  نام درس
  اخذ واحد 

  نمره

      مدارهاي منطقی  3  کامپیوتر  اجزاء
      اجزاء کامپیوتر   3  میکروپروسسورها
      اصول میکرو کامپیوترها(یا اجزاء کامیپوتر و همزمان با میکروپروسسور)  3  مدارهاي واسط 

      یکرو کامپیوترها(یا اجزاء کامیپوتر و همزمان با میکروپروسسور)اصول م  3  شبکه هاي کامپیوتري
      سیستم هاي کنترل خطی  3  شبکه هاي صنعتی

      اجزاي کامپیوتر یا اصول میکروکامپیوترها  3  اصول میکرو کنترل کننده ها
      ( یا همزمان ) 2, ماشین 1سیستم هاي کنترل خطی, ماشین   3  کنترل موتورهاي الکتریکی

      و همزمان با سیستم هاي کنترل خطی 2الکترونیک   3  3کترونیک ال
       3آزمایشگاه الکترونیک   3  اندازه گیري الکترونیکی 

      2ها و الکترونیک تجزیه و تحلیل سیستم 3 فیلتر و سنتز مدار
      1هاي قدرت بررسی سیستم  4  2هاي قدرتبررسی سیستم

      نترل صنعتیکهمزمان با   1  آزمایشگاه کنترل صنعتی
      اجزاي کامپیوتر و آزمایشگاه مدار منطقی  1  اجزاي کامپیوترآزمایشگاه 

      میکروپروسسور و آزمایشگاه اجزاي کامپیوتر  1  آزمایشگاه میکروپروسسور
      2و آزمایشگاه الکترونیک  2الکترونیک   1  3آزمایشگاه الکترونیک 

      1فیزیک   3  استاتیک و مقاومت مصالح 
      استاتیک و مقاومت مصالح  3  یک دینام

      1مدارهاي الکتریکی   3  اندازه گیري الکتریکی
        3  مکاترونیک

        3  مباحث ویژه در کنترل
      رعایت پیشنیاز درس, موافقت گروه   3  ها  سایر گروهکارشناسیدرس از دروسیک
      گروهز درس,موافقت استاد درس,موافقت پیشنیا دانشجویان ترم ششم به بعد، رعایت  3  کارشناسی ارشددروس از یکی
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  گروه مخابرات
  )٩٢و ٩١و  ٩٠ های ورودي( 

  واحد  ۲۸دروس تخصصي اجباري : 
  نمره  نيمسال اخذ واحد   پيش نياز  واحد  نام درس

      1آز الکترونیک  – 2الکترونیک   1  2آزمایشگاه الکترونیک 
      رل خطی یا همزمان سیستمهاي کنت – 2الکترونیک   3  3الکترونیک 

      1مخابرات    3  دیجیتالمخابرات 
      3و الکترونیک  1مخابرات    3  مدارهاي مخابراتی
      تجزیه و تحلیل سیستمهاو  2الکترونیک   3  فیلتر و سنتز مدار
      الکترومغناطیس  3  میدانها و امواج

      میدانها و امواج  3  1آنتن 
      میدانها و امواج  3  )1( ویویکرام

      مدارهاي مخابراتی  1  آزمایشگاه مدارهاي مخابراتی
      1ویو ایکرم  1  آزمایشگاه مایکروویو

     2آزمایشگاه الکترونیک  – 3الکترونیک   1  3آزمایشگاه الکترونیک 
      1مخابرات   3 1سیستمهاي انتقال 

  واحد ۹دروس اختياري :

  پيش نياز  واحد  نام درس
نيمسال اخذ 

  نمره  واحد

      1مخابرات و مدارهاي منطقی  و آمار و احتماالت   3  چینگ تلفنسیستم سوئی
       3الکترونیک   3  سیستم تلویزیون
      اجزاء کامپیوتر  3  میکروپروسسور

      مدار منطقی مایشگاهآز و میکروپروسسور  1  آزمایشگاه میکروپروسسور
      1آنتن   3  انتشار امواج رادیویی
      راجزاء کامپیوت  1  آز اجزاء کامپیوتر

      1مایکروویو   3  فیبر نوري
      2مخابرات   3  مخابرات ماهواره اي

      مدارهاي منطقی  و 2الکترونیک   3  تکنیک پالس
      تکنیک پالس   1  آز تکنیک پالس

      معادالت دیفرانسیل  و   2فیزیک   3  فیزیک مدرن 
      یا همزمان 1ریاضی   3  جبرخطی

      یزیونسیستم تلو  1  آزمایشگاه سیستم تلویزیون
      مدار منطقی  3  اجزاء کامپیوتر

      مایکروویو یا همزمان  آزمایشگاه - 1مایکروویو   3  اندازه گیري مایکروویو
      تجزیه و تحلیل سیستمها   DSP   3پردازش سیگنالهاي دیجیتال 

      1مایکروویو   3  2مایکروویو 
      1مایکروویو  - 1مخابرات   3  سیستمهاي رادار
      2مخابرات   3  ال و کاربردهاي آنفیلترهاي دیجیت

      2مخابرات   3  مخابرات رادیو سیار
      یا همزمان  2مخابرات   1  آزمایشگاه سیستم انتقال

     یا همزمان  2الکترونیک  -فیزیک مدرن  3 فیزیک الکترونیک
        3  مقدمه اي بر خطوط مدارهاي صفحه اي مایکروویو

      1تریکی مدارهاي الک  3  اندازه گیري الکتریکی
      رعایت پیشنیاز درس, موافقت استاد درس, موافقت گروه  3  یکی از دروس کارشناسی ارشد

      رعایت پیشنیاز درس، موافقت گروه  3  یک درس از دروس کارشناسی سایر گروهها
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  گروه قدرت
  ٩٢و ٩١و  ٩٠ های ورودي

  

  واحد ۲۴دروس تخصصي ( اجباري ) : 
  نمره  ال اخذ واحد نيمس  پيش نياز  واحد  نام درس

      3و همزمان با ماشین الکتریکی  1آزمایشگاه ماشین   1  2آزمایشگاه ماشین 
      یا همزمان 2الکترونیک   3  الکترونیک صنعتی

      واحد 60بعد از گذراندن   3   تاسیسات الکتریکی 
      2ماشین الکتریکی   3  3ماشینهاي الکتریکی 

      1هاي قدرت بررسی سیستم  4  2بررسی سیستمهاي قدرت 
      1بررسی سیستمهاي قدرت   3  عایقها و فشارقوي 
      2بررسی سیستمهاي قدرت   3  حفاظت و رله ها

      یا همزمان 3ماشین الکتریکی   3  ماشینهاي مخصوص
      عایقها و فشار قوي 1 آزمایشگاه عایقها و فشارقوي

  واحد ۱۳دروس اختياري : 

 پيش نياز واحد نام درس
نيمسال اخذ 

 حدوا
 نمره

    مدار منطقی 3 اصول میکروکامپیوترها

   ترم چهارم به بعد 1 رسم فنی برق

    3 طرح پستهاي فشارقوي و پروژه 

   یا همزمان عایقها و فشار قوي 3 طرح خطوط هوایی انتقال انرژي و پروژه 

   یا همزمان 2بررسی  1 آزمایشگاه سیستمهاي قدرت

   حفاظت و رله ها 1 آزمایشگاه حفاظت و رله ها

   ماشینهاي مخصوص 1 آزمایشگاه ماشینهاي مخصوص

   الکترونیک صنعتی 1 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

   یا همزمان 3ماشین  ، 2ماشین  3 اتوماسیون صنعتی

   3ماشین  3 مباحثی در قدرت

   یا همزمان )(  2, ماشین 1سیستم هاي کنترل خطی, ماشین  3 کنترل موتورهاي الکتریکی

   1فیزیک  2 * استاتیک و مقاومت مصالح

   3ماشین الکتریکی  3 تولید و نیروگاهها

    3   *اقتصاد مهندسی

    3 *کنترل پروژه

   2فیزیک  2 ترمودینامیک

      1مدارهاي الکتریکی   3  اندازه گیري الکتریکی
        1  کارگاه پردازش سیگنالهاي صنعتی

        1  2مباحثی در قدرت 
   رعایت پیشنیاز درس، موافقت گروه 3 یک درس خارج از گرایش

   رعایت پیشنیاز درس, موافقت استاد درس, موافقت گروه 3 یکی از دروس کارشناسی ارشد 
  واحد از این دروس را می توانند اخذ نمایند . 3دانشجویان حداکثر تا  *
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  گروه الكترونيك
  ٩٢و ٩١و  ٩٠ های ورودي

  واحد ۲۷:  دروس تخصصي
  نمره  نيمسال اخذ واحد   پيش نياز  واحد  نام درس

       1آزمایشگاه الکترونیک  و   2الکترونیک   1  2آزمایشگاه الکترونیک 
      سیستمهاي کنترل خطی یا همزمان و 2الکترونیک   3  3الکترونیک 

      2آزمایشگاه الکترونیک  و  3الکترونیک   1  3آز الکترونیک 
      معادالت دیفرانسیل   و 2فیزیک   3  درن فیزیک م

      یا همزمان 2الکترونیک  -فیزیک مدرن   3  فیزیک الکترونیک 
      مدارهاي منطقی و 2الکترونیک   3  تکنیک پالس

      2آزمایشگاه الکترونیک  وتکنیک پالس   1  آز تکنیک پالس
      1مخابرات  و  3الکترونیک   3  مدارهاي مخابراتی
      مدارهاي مخابراتی  1  هاي مخابراتیآزمایشگاه مدار
      مدارهاي منطقی   3  اجزاء کامپیوتر

      اجزاء کامپیوتر   1 *اجزاء کامپیوتر مایشگاهآز
      اجزاء کامپیوتر   3  میکروپروسسور 
      آزمایشگاه اجزاء کامپیوتر  ومیکرو پروسسور   1   * میکروپروسسور مایشگاه آز

     3همزمان با آزمایشگاه الکترونیک  1  *3کپروژه آزمایشگاه الکترونی
  اخذ دو آزمایشگاه از سه آزمایشگاه فوق ضروري است . *

  واحد ۱۰دروس اختياري : 
  نمره  نيمسال اخذ واحد  پيش نياز  واحد  نام درس

      سیستم تلویزیون  1  آز سیستم تلویزیون
      الکترومغناطیس   3  میدانها و امواج
      خطی  سیستمهاي کنترل  3  کنترل صنعتی

      کنترل صنعتی ، آزمایشگاه سیستم کنترل خطی  1  آز کنترل صنعتی
      یا همزمان 3آزمایشگاه الکترونیک   3  اندازه گیري الکترونیکی

      3الکترونیک   3  سیستم تلویزیون
        3  مباحث ویژه در الکترونیک

      1مخابرات   3  2مخابرات 
      مدارهاي منطقی  3  مدارمنطقی پیشرفته

      تجزیه و تحلیل سیستمها و  2الکترونیک   3  تروسنتزمدارفیل
      2الکترونیک   3  الکترونیک صنعتی
      1مخابرات   3  1سیستمهاي انتقال 
      2مخابرات  و  1سیستم انتقال   3  2سیستمهاي انتقال 
      واحد 60بعد از گذراندن   3  تأسیسات الکتریکی

      ترم چهار به بعد   1  رسم فنی برق
      2فیزیک   2  وادخواص م

      3الکترونیک   3  بررسی و طراحی سیستمهاي الکترونیکی
      اجزاء کامپیوتر و سیستمهاي کنترل خطی   3  کنترل کامپیوتري

     میکروپروسسور  3 شبکه هاي کامپیوتري
      1مدارهاي الکتریکی   3  اندازه گیري الکتریکی

      رس, موافقت استاد درس, موافقت گروهرعایت پیشنیاز د 3  دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق 
      رعایت پیشنیاز درس، موافقت گروه  3  یک درس از دروس کارشناسی سایر گروه ها
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  ٩٢و ٩١و  ٩٠ های ورودي
  واحد   ۵۵دروس اصلي ( اجباري ) :  -ج

نيمسال   پيش نياز  واحد  نام درس
  اخذ واحد

  نمره

        1  کارگاه برق 
      زبان   2  زبان تخصصی 

        1  نقشه کشی صنعتی
        3  اصول مهندسی برق

        1  آزمایشگاه اصول مهندسی برق
      معادالت دیفرانسیل  - 2ریاضی   3  ریاضی مهندسی

      معادالت دیفرانسیل یا همزمان -یا همزمان 2فیزیک  - 1فیزیک   3 * 1مدارهاي الکتریکی 
      1مدارهاي الکتریکی   3  2مدارهاي الکتریکی 

      یا همزمان 2مدار   1  مدار و اندازه گیري  آزمایشگاه
      ریاضی مهندسی یا همزمان - 2فیزیک   3  الکترو مغناطیس 

      1مدارهاي الکتریکی   3  1الکترونیک 
      آزمایشگاه مدار و اندازه گیري یا همزمان -  1الکترونیک   1  1آزمایشگاه الکترونیک 

      1الکترونیک   3  2الکترونیک 
      الکترومغناطیس  - 1مدارهاي الکتریکی   3  1یکی ماشینهاي الکتر

      یا همزمان  1ماشینهاي الکتریکی   3  2ماشینهاي الکتریکی 
      2ماشینهاي الکتریکی  -آزمایشگاه مدار و اندازه گیري   1  1آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی 

      1الکترونیک   3  مدارهاي منطقی
      طقی مدارهاي من  1  آزمایشگاه مدارهاي منطقی
       2مدار  -تجزیه و تحلیل سیستمها   3  سیستمهاي کنترل خطی

      1آزمایشگاه الکترونیک  -سیستمهاي کنترل خطی   1  آزمایشگاه سیستمهاي کنترل خطی 
      یا همزمان 2مدارهاي الکتریکی   3   سیگنالها و سیستمها

      الت مهندسیآمار و احتما -تجزیه و تحلیل سیستمها   3  اصول سیستمهاي مخابرتی
      یا همزمان  2ماشینهاي الکتریکی   3  1بررسی سیستمهاي قدرت 

      به بعد و حداقل شش ماه قبل از فارغ التحصیلی  6از ترم   3  پروژه کارشناسی 
     واحد 100دو ماه تمام بعد از گذراندن   0 کارآموزي

د گرفته باشند با توجه بـه وضـعیت تحصـیلی دانشـجو مـی تواننـ      ) 8نمره حداقل ( 1دانشجویانی که در درس مدارهاي الکتریکی  -1 *
  اخذ نمایند .  1با مدارهمزمان را  1س الکترونیک در

و  1) گرفته باشند و درس الکترومغناطیس را گذرانده باشند می تواننـد ماشـین   8نمره حداقل ( 1دانشجویانی که در درس مدار  -2    
 را اخذ نمایند . 2
درس  كسب مجـوز از كميتـه منتخـب دانشـكده    توانند بـا  ) به باال اخذ نموده می8نشجو در یک درس نمره (در صورتی که دا -3

  ( فقط دوبار در کل دوران تحصیل از این امتیاز می تواند استفاده نماید. ) نیاز آن را همزمان با درس مربوطه اخذ نمایند.پس
  

  تذکر :
  یه گرایشها مشترك و اجباري می باشد .دروس عمومی ، پایه و اصلی ، بین کل - الف 
  .است دودي داشته باشند بالمانعبا درس در صورتیکه از درس مربوطه در نیمسال گذشته نمره مر همزماناخذ آزمایشگاهها  -ب 

  
۲  



  
  بسمه تعالي

  
  

  

  دانشكده مهندسي برق 
  

  فهرست دروس كارشناسي مهندسي برق
  ٩٢و ٩١و  ٩٠ های ورودي

  
  واحد ۲۴مومي (اجباري ) : دروس ع –الف 

  نمره  نيمسال اخذ واحد  پيش نياز  واحد  نام درس
        3  فارسی

        3  زبان خارجی
      )یخ تحلیلی صدر اسالم،تاریخ امامت(درس معادل:تار  2  تاریخ اسالم

        2  فرهنگ و تمدن اسالمی
      )1(درس معادل:اندیشهمتون اسالمی  2  1معارف اسالمی 
      (درس معادل:فلسفه اخالق،آیین زندگی،عرفان عملی اسالم،اخالق اسالمی)  2  میاخالق و تربیت اسال
        1  تربیت بدنی 
      )2(درس معادل:اندیشه1معارف اسالمی   2  2معارف اسالمی 

     تربیت بدنی   1  1ورزش 
      شه سیاسی امام)(درس معادل:انقالب اسالمی ایران،آشنایی باقانون اساسی،اندی  2  انقالب اسالمی و ریشه هاي آن

      (درس معادل:تفسیر موضوعی قرآن،تفسیر موضوعی نهج البالغه)  2  متون اسالمی
       2 دانش خانواده و جمعیت

  

  واحد   ۲۶دروس پايه ( اجباري ) :  -ب
  نمره  نيمسال اخذ واحد  پيش نياز  واحد  نام درس

        3  1ریاضی 
      1ریاضی   3    2ریاضی 

      2زمان با ریاضی هم  3  معادالت دیفرانسیل 
        3  برنامه نویسی کامپیوتر 

      معادالت دیفرانسیل یا همزمان و برنامه نویسی کامپیوتر  2  محاسبات عددي 
      1ریاضی   3  آمار و  احتماالت مهندسی

      1همزمان با ریاضی   3 * 1فیزیک 
      یا همزمان 2ریاضی  - 1فیزیک   3  2فیزیک 

      1فیزیک   1  1آزمایشگاه فیزیک 
      2فیزیک   1  2آزمایشگاه فیزیک 
       1 کارگاه عمومی

دریافت نماینـد ، میتواننـد در نیمسـال دوم     8تا سقف  10نمره زیر  1دانشجویانی که در نیمسال اول تحصیلی خود از درس فیزیک  *
  .را بصورت همزمان به شرط عدم تداخل امتحانات مربوطه اخذ نمایند  2و1تحصیلی خود درس فیزیک 

  
1  


