
  )و ماقبل ٨٣ورودي (كنترل گروه
  واحد  ۳۱) اجباري : ( دروس تخصصي 

  نمره  نيمسال اخذ واحد   پيش نياز  واحد  نام درس
      ۲رياضي   ۳  جبر خطي

      سيستم هاي كنترل خطي و جبر خطي  ۳  كنترل مدرن
      سيستم هاي كنترل خطي  ۳  كنترل صنعتي

      با كنترل مدرنسيستم هاي كنترل خطي و همزمان   ۳  كنترل ديجيتال 
      ۲الكترونيك   ۱  ۲آزمايشگاه الكترونيك 

      و معادالت ديفرانسيل  ۱فيزيك   ۳  *مكانيك سياالت 
      ۲فيزيك   ۲ *ترموديناميك 

      ۲الكترونيك   ۳  *الكترونيك صنعتي 
      الكترونيك صنعتي  ۱  *آزمايشگاه الكترونيك صنعتي 

      گيري الكتريكي ندازههاي كنترل خطي و ا سيستم  ۳  *ابزار دقيق 
      دانشجويان ترم ششم به بعد  ۳   *مباني تحقيق در عمليات 

     مدارهاي منطقي و برنامه نويسي كامپيوتر ۳  * *اصول ميكرو كامپيوترها 
  .با تشخيص گروه كنترل ، اين دروس با دروس اختياري جايگزين خواهد شد  *

واحـد   ۳مي توانند اين درس را با دروس اجزاء كامپيوتر و ميكروپروسسور جايگزين كنند كه در ايـن صـورت    در صورت موافقت گروه كنترل ، دانشجويان * *
  .اضافي جزء دروس اختياري آنها محسوب مي شود 

  .روسسور را اخذ كنيديا ميكروپ/توانيد اجزاء كامپيوتر و توجه داشته باشيد كه چنانچه درس اصول ميكروكامپيوترها را گذرانده باشيد، نمي :نكته مهم(
  واحد  ۷: دروس اختياري 

نيمسال اخذ   پيش نياز  واحد  نام درس
  واحد 

  نمره

      مدارهاي منطقي  ۳  كامپيوتر  اجزاء
      اجزاء كامپيوتر   ۳  ميكروپروسسورها
      )يا اجزاء كاميپوتر و همزمان با ميكروپروسسور(اصول ميكرو كامپيوترها  ۳  مدارهاي واسط 
      )يا اجزاء كاميپوتر و همزمان با ميكروپروسسور(اصول ميكرو كامپيوترها    پيوتريشبكه هاي كام

      سيستم هاي كنترل خطي  ۳  شبكه هاي صنعتي
      اجزاي كامپيوتر يا اصول ميكروكامپيوترها  ۳  اصول ميكرو كنترل كننده ها
      )همزمان يا (  ٢ماشين , ١ماشين , سيستم هاي كنترل خطي  ۳  كنترل موتورهاي الكتريكي

      و همزمان با سيستم هاي كنترل خطي ۲الكترونيك   ۳  ۳الكترونيك 
       ۳آزمايشگاه الكترونيك   ۳  اندازه گيري الكترونيكي 

      ٢ها و الكترونيك  تجزيه و تحليل سيستم ٣ فيلتر و سنتز مدار
      ١هاي قدرت  بررسي سيستم  ٤  ٢هاي قدرت بررسي سيستم

      كنترل صنعتي  ۱  آزمايشگاه كنترل صنعتي
      اجزاي كامپيوتر و آزمايشگاه مدار منطقي  ۱  اجزاي كامپيوتر آزمايشگاه 

      ميكروپروسسور و آزمايشگاه اجزاي كامپيوتر  ۱  آزمايشگاه ميكروپروسسور
      ۲و آزمايشگاه الكترونيك  ۲الكترونيك   ۱  ۳آزمايشگاه الكترونيك 

      ۱فيزيك   ۳  استاتيك و مقاومت مصالح 
      استاتيك و مقاومت مصالح  ۳  يناميك د

      موافقت گروه , موافقت استاد درس, رعايت پيشنياز درس  ٣  ) ١(ها  ساير گروه كارشناسي درس از دروس يك

      موافقت گروه, موافقت استاد درس, دانشجويان ترم ششم به بعد، رعايت پيشنياز درس  ۳  )١(كارشناسي ارشد دروس از يكي
۶  



  )و ماقبل ٨٣ورودي (گروه مخابرات
  واحد  ۲۸: دروس تخصصي اجباري 

  نمره  نيمسال اخذ واحد   پيش نياز  واحد  نام درس
      ۱آز الكترونيك  – ۲الكترونيك   ۱  ٢آزمايشگاه الكترونيك 

      سيستمهاي كنترل خطي يا همزمان  – ۲الكترونيك   ۳  ٣الكترونيك 
      ۱مخابرات    ۳  ٢ت مخابرا

      ۳و الكترونيك  ۱مخابرات    ۳  مدارهاي مخابراتي
      تجزيه و تحليل سيستمهاو  ۲الكترونيك   ۳  فيلتر و سنتز مدار

      الكترومغناطيس  ۳  ميدانها و امواج
      ميدانها و امواج  ۳  ١آنتن 

      ميدانها و امواج  ۳  )١( ويويكرام
      هاي مخابراتيمدار  ۱  آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي

      ۱ويو ايكرم  ۱  آزمايشگاه مايكروويو
     ۲آزمايشگاه الكترونيك  – ۳الكترونيك   ۱  ٣آزمايشگاه الكترونيك 

      ۱مخابرات   ۳ *١سيستمهاي انتقال 
  .اين درس مي تواند با درس پردازش سيگنالهاي ديجيتال جايگزين گردد  *

  واحد ۱۰: دروس اختياري 

واح  نام درس
نيمسال اخذ   يازپيش ن  د

  نمره  واحد

      ۱مخابرات و مدارهاي منطقي  و آمار و احتماالت   ۳  سيستم سوئيچينگ تلفن
       ۳الكترونيك   ۳  سيستم تلويزيون

      اجزاء كامپيوتر  ۳  ميكروپروسسور
      مدار منطقي مايشگاهآز و ميكروپروسسور  ۱  آزمايشگاه ميكروپروسسور

      ۱آنتن   ۳  انتشار امواج راديويي
      اجزاء كامپيوتر  ۱  آز اجزاء كامپيوتر

      ۱مايكروويو   ۳  فيبر نوري
      ۲مخابرات   ۳  مخابرات ماهواره اي

      مدارهاي منطقي  و ۲الكترونيك   ۳  تكنيك پالس
      تكنيك پالس   ۱  آز تكنيك پالس

      معادالت ديفرانسيل  و   ۲فيزيك   ۳  فيزيك مدرن 
      يا همزمان ۱رياضي   ۳  جبرخطي

      سيستم تلويزيون  ۱  آزمايشگاه سيستم تلويزيون
      مدار منطقي  ۳  اجزاء كامپيوتر

      مايكروويو يا همزمان  آزمايشگاه -۱مايكروويو   ۳  اندازه گيري مايكروويو
      تجزيه و تحليل سيستمها   DSP   ۳پردازش سيگنالهاي ديجيتال 

      ۱مايكروويو   ۳  ٢مايكروويو 
      ۱مايكروويو  - ۱ات مخابر  ۳  سيستمهاي رادار

      ۲مخابرات   ۳  فيلترهاي ديجيتال و كاربردهاي آن
      ۲مخابرات   ۳  مخابرات راديو سيار

      يا همزمان ) ۲(مخابرات   ۱  آزمايشگاه سيستم انتقال
     يا همزمان )  ۲( الكترونيك  –فيزيك مدرن  ۳ فيزيك الكترونيك

        ۳  يكي از دروس كارشناسي ارشد
      رعايت پيشنياز درس، موافقت گروه  ۳  دروس كارشناسي ساير گروهها يك درس از

۵



   )و ماقبل ٨٣ورودي (گروه قدرت
  

  واحد ۲۹) : اجباري ( دروس تخصصي 
  نمره  نيمسال اخذ واحد   پيش نياز  واحد  نام درس

      ۳و همزمان با ماشين الكتريكي  ۱آزمايشگاه ماشين   ۱  ٢آزمايشگاه ماشين 
      ۲الكترونيك   ۳  الكترونيك صنعتي

      مدار منطقي  ۳  اصول ميكروكامپيوترها 
      ۲ماشين الكتريكي   ۳  ٣ماشينهاي الكتريكي 

      ۱بررسي سيستمهاي قدرت   ۴  ٢بررسي سيستمهاي قدرت 
       ۳ماشين الكتريكي   ۳  توليد و نيروگاهها

      ۱بررسي سيستمهاي قدرت   ۳  عايقها و فشارقوي 
      ۲سيستمهاي قدرت بررسي   ۳  حفاظت و رله ها

      يا همزمان ۳ماشين الكتريكي   ۳  ماشينهاي مخصوص
      ۲فيزيك   ۲  ترموديناميك 

      عايقها و فشار قوي ۱ آزمايشگاه عايقها و فشارقوي
  واحد ۹: دروس اختياري 

 پيش نياز واحد نام درس
نيمسال اخذ 

 واحد
 نمره

    ۱بررسي سيستمهاي قدرت  ۳ ** تاسيسات الكتريكي

   ترم چهارم به بعد ۱ رسم فني برق

   عايقها و فشار قوي ۳ طرح پستهاي فشارقوي و پروژه 

   عايقها و فشار قوي ۳ طرح خطوط هوايي انتقال انرژي و پروژه 

   يا همزمان ۲بررسي  ۱ آزمايشگاه سيستمهاي قدرت

   حفاظت و رله ها ۱ آزمايشگاه حفاظت و رله ها

   ماشينهاي مخصوص ۱ مخصوصآزمايشگاه ماشينهاي 

   الكترونيك صنعتي ۱ آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

   يا همزمان ۳ماشين  ، ٢ماشين  ۳ اتوماسيون صنعتي

   ۳ماشين  ۳ مباحثي در قدرت

   )يا همزمان (  ٢ماشين , ١ماشين , سيستم هاي كنترل خطي ۳ كنترل موتورهاي الكتريكي

   ۱فيزيك  ۲ * استاتيك و مقاومت مصالح

   استاتيك و مقاومت مصالح ۲ * ديناميك

    ۳   *اقتصاد مهندسي

    ۳ *كنترل پروژه

    ۳ *نرم افزار هاي مهندسي برق 

   و معادالت ديفرانسيل ۲فيزيك   ۳ *فيزيك مدرن 

   رعايت پيشنياز درس، موافقت گروه ٣ يك درس خارج از گرايش

    ۳ يكي از دروس كارشناسي ارشد 
 .واحد از اين دروس را مي توانند اخذ نمايند  ۳دانشجويان حداكثر تا  *

  . اخذ نمايند ۱گرفته باشند مي توانند درس تاسيسات الكتريكي را به صورت همزمان با درس بررسي  ۸حداقل نمره  ۱ ني كه درس بررسي دانشجويا **
  

۴  



   )و ماقبل ٨٣ورودي (الكترونيك گروه
  واحد ۲۷:  دروس تخصصي

  نمره  نيمسال اخذ واحد   پيش نياز  واحد  نام درس
       ۱آزمايشگاه الكترونيك  و   ۲الكترونيك   ۱  ۲آزمايشگاه الكترونيك 

      سيستمهاي كنترل خطي يا همزمان و ۲الكترونيك   ۳  ٣الكترونيك 
      ۲آزمايشگاه الكترونيك  و  ۳الكترونيك   ۱  ٣آز الكترونيك 
      معادالت ديفرانسيل   و ۲فيزيك   ۳  فيزيك مدرن 

      يا همزمان ۲الكترونيك  - فيزيك مدرن   ۳  فيزيك الكترونيك 
      مدارهاي منطقي و ۲الكترونيك   ۳  تكنيك پالس

      ۲آزمايشگاه الكترونيك  وتكنيك پالس   ۱  آز تكنيك پالس
      ۱مخابرات  و  ۳الكترونيك   ۳  مدارهاي مخابراتي

      مدارهاي مخابراتي  ۱  آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
      مدارهاي منطقي   ۳  اجزاء كامپيوتر

      اجزاء كامپيوتر   ۱ *اجزاء كامپيوتر مايشگاهآز
      اجزاء كامپيوتر   ۳  ميكروپروسسور 

      آزمايشگاه اجزاء كامپيوتر  وميكرو پروسسور   ۱   * ميكروپروسسور مايشگاه آز
     ۳مايشگاه الكترونيك همزمان با آز ۱  *۳كپروژه آزمايشگاه الكتروني

  .اخذ دو آزمايشگاه از سه آزمايشگاه فوق ضروري است  *
  واحد ۱۱: دروس اختياري 

  پيش نياز  واحد  نام درس
نيمسال اخذ 

  نمره  واحد

      سيستم تلويزيون  ۱  آز سيستم تلويزيون
      الكترومغناطيس   ۳  ميدانها و امواج
      سيستمهاي كنترل خطي   ۳  كنترل صنعتي

      كنترل صنعتي ، آزمايشگاه سيستم كنترل خطي  ۱  نترل صنعتيآز ك
      يا همزمان ۳آزمايشگاه الكترونيك   ۳  اندازه گيري الكترونيكي

      ۳الكترونيك   ۳  سيستم تلويزيون
        ۳  مباحث ويژه در الكترونيك

      ۱مخابرات   ۳  ٢مخابرات 
      مدارهاي منطقي  ۳  مدارمنطقي پيشرفته

      تجزيه و تحليل سيستمها و  ۲الكترونيك   ۳  فيلتروسنتزمدار
      ۲الكترونيك   ۳  الكترونيك صنعتي
      ۱مخابرات   ۳  ١سيستمهاي انتقال 
      ۲مخابرات  و  ۱سيستم انتقال   ۳  ٢سيستمهاي انتقال 
      ۱بررسي سيستمهاي قدرت   ۳  تأسيسات الكتريكي
      ترم چهار به بعد   ۱  رسم فني برق

      ۲فيزيك   ۲  خواص مواد
      ۳الكترونيك   ۳  بررسي و طراحي سيستمهاي الكترونيكي

      اجزاء كامپيوتر و سيستمهاي كنترل خطي   ۳  كنترل كامپيوتري
     ميكروپروسسور  ۳ شبكه هاي كامپيوتري

       ۳  دروس كارشناسي ارشد مهندسي برق با موافقت گروه
      ، موافقت گروهرعايت پيشنياز درس  ٣  يك درس از دروس كارشناسي ساير گروه ها

۳  



   و ماقبل ٨٣ورودي 
  واحد   ۵۴) : اجباري ( دروس اصلي  - ج

نيمسال   پيش نياز  واحد  نام درس
  نمره  اخذ واحد

        ۱  كارگاه برق 
      زبان   ۲  زبان تخصصي 

        ۱  نقشه كشي صنعتي
      معادالت ديفرانسيل  -  ۲رياضي   ۳  رياضي مهندسي

      معادالت ديفرانسيل يا همزمان - يا همزمان ۲فيزيك  -۱فيزيك   ۳ * ١مدارهاي الكتريكي 
      ۱مدارهاي الكتريكي   ۳  ٢مدارهاي الكتريكي 

      ۱مدارهاي الكتريكي   ۳  اندازه گيري الكتريكي
      يا همزمان ۲مدار  -اندازه گيري الكتريكي   ۱  آزمايشگاه مدار و اندازه گيري 

      يا همزمان رياضي مهندسي - ۲فيزيك   ۳  الكترو مغناطيس 
      ۱مدارهاي الكتريكي   ۳  ١الكترونيك 

      آزمايشگاه مدار و اندازه گيري يا همزمان - ۱الكترونيك   ۱  ١آزمايشگاه الكترونيك 
      ۱الكترونيك   ۳  ٢الكترونيك 

      الكترومغناطيس  - ۱مدارهاي الكتريكي   ۳  ١ماشينهاي الكتريكي 
      يا همزمان  ۱يكي ماشينهاي الكتر  ۳  ٢ماشينهاي الكتريكي 

      ۲ماشينهاي الكتريكي  - آزمايشگاه مدار و اندازه گيري   ۱  ١آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 
      ۱الكترونيك   ۳  مدارهاي منطقي

      مدارهاي منطقي   ۱  آزمايشگاه مدارهاي منطقي
       ۲مدار  - تجزيه و تحليل سيستمها   ۳  سيستمهاي كنترل خطي

      ۱آزمايشگاه الكترونيك  - سيستمهاي كنترل خطي   ۱  كنترل خطي آزمايشگاه سيستمهاي 
      يا همزمان ۲مدارهاي الكتريكي   ۳  تجزيه و تحليل سيستمها 

      آمار و احتماالت مهندسي - تجزيه و تحليل سيستمها   ۳  ١مخابرات 
      يا همزمان  ۲ماشينهاي الكتريكي   ۳  ١بررسي سيستمهاي قدرت 

      به بعد و حداقل شش ماه قبل از فارغ التحصيلي  ۶ترم  از  ۳  پروژه كارشناسي 
     واحد ۱۰۰دو ماه تمام بعد از گذراندن   ۰ كارآموزي

گرفته باشند با توجه به وضـعيت تحصـيلي دانشـجو مـي تواننـد      ) ۸(نمره حداقل  ۱دانشجوياني كه در درس مدارهاي الكتريكي  -۱ *
  . اخذ نمايند  ۱با مدارهمزمان را  و اندازه گيري الكتريكي ۱دروس الكترونيك 

و  ۱گرفته باشند و درس الكترومغناطيس را گذرانده باشند مي تواننـد ماشـين   ) ۸(نمره حداقل  ۱دانشجوياني كه در درس مدار  -۲    
 .را اخذ نمايند  ۲
درس  ميتـه منتخـب دانشـكده   كسب مجـوز از ك توانند با  به باال اخذ نموده مي) ۸(در صورتي كه دانشجو در يك درس نمره  -۳

  . )فقط دوبار در كل دوران تحصيل از اين امتياز مي تواند استفاده نمايد(  .نياز آن را همزمان با درس مربوطه اخذ نمايند پس
  

  :تذكر 
  .دروس عمومي ، پايه و اصلي ، بين كليه گرايشها مشترك و اجباري مي باشد  - الف 
  .است دودي داشته باشند بالمانعس در صورتيكه از درس مربوطه در نيمسال گذشته نمره مربا در همزماناخذ آزمايشگاهها  -ب 

  
۲  



  
  بسمه تعالي

  
  

  

  دانشكده مهندسي برق 
  

  فهرست دروس كارشناسي مهندسي برق
  و ماقبل ٨٣ورودي 

  
  واحد ۲۲) : اجباري (دروس عمومي  –الف 

  نمره  نيمسال اخذ واحد  پيش نياز  واحد  نام درس
        ۳  يفارس

        ۳  زبان خارجي
      )تاريخ تحليلي صدر اسالم،تاريخ امامت،تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي:درس معادل(  ۲  تاريخ اسالم

      )١انديشه:درس معادل(متون اسالمي  ۲  ١معارف اسالمي 
      )فلسفه اخالق،آيين زندگي،عرفان عملي اسالم،اخالق اسالمي:درس معادل(  ۲  اخالق و تربيت اسالمي

        ۱  ١تربيت بدني 
      )٢انديشه:درس معادل(۱معارف اسالمي   ۲  ٢معارف اسالمي 
     ۱تربيت بدني   ۱  ٢تربيت بدني 

      )انقالب اسالمي ايران،آشنايي باقانون اساسي،انديشه سياسي امام:درس معادل(  ۲  انقالب اسالمي و ريشه هاي آن
      )ر موضوعي نهج البالغهتفسير موضوعي قرآن،تفسي:درس معادل(  ۲  متون اسالمي

       ۲ آموزش مهارتهاي زندگي و تنظيم خانواده
  

  واحد  ۲۸) : اجباري ( دروس پايه  -ب
  نمره  نيمسال اخذ واحد  پيش نياز  واحد  نام درس

        ۴  ١رياضي 
      ۱رياضي   ۴    ٢رياضي 

      ۲همزمان با رياضي   ۳  معادالت ديفرانسيل 
        ۳  برنامه نويسي كامپيوتر 

      معادالت ديفرانسيل يا همزمان و برنامه نويسي كامپيوتر  ۲  حاسبات عددي م
      ۱رياضي   ۳  آمار و  احتماالت مهندسي

      ۱همزمان با رياضي   ۳ * ١فيزيك 
      يا همزمان ۲رياضي  - ۱فيزيك   ۳  ٢فيزيك 

      ۱فيزيك   ۱  ١آزمايشگاه فيزيك 
      ۲فيزيك   ۱  ٢آزمايشگاه فيزيك 

       ۱ كارگاه عمومي
دريافت نماينـد ، ميتواننـد در نيمسـال دوم     ۸تا سقف  ۱۰نمره زير  ۱دانشجوياني كه در نيمسال اول تحصيلي خود از درس فيزيك  *

  .را بصورت همزمان به شرط عدم تداخل امتحانات مربوطه اخذ نمايند  ۲و۱تحصيلي خود درس فيزيك 
  

۱  


