
 

 به بعد 69ورودی (مقطع کارشناسی)سیالبس درسی گروه مهندسی  برق 

 (واحد 411: واحدهای دوره جهت فراغت از تحصیل )

 (واحد 69)دروس پایه

 رسنام د شماره درس
تعداد 

 واحد
 (هم نیاز ) پیش نیاز  

 ----------- 3 1ریاضی  6018182

 1ریاضی  3 6ریاضی  6018112

 ----------- 3 1فیزیک  6616182

 1یکفیز 3 6فیزیک  6616182

 3 معادالت دیفرانسیل 6612168
 

 (6ریاضی)

 ---------- 3 برنامه سازی کامپیوتر 6262686

 6ریاضی  3 ت مندسسیآ مار و احتماال 6818162

 رنامه سازی کامپیوترب -6ریاضی عمومی  6 محاسبا ت عسدی 6612161

 (1فیزیک )  1 1آز فیزیک  6616182

 (6فیزیک )  1 6آز فیزیک  6616111

-------  1 کامپیوتر کارگاه عمومی 6812181

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (واحد  66)دروس عمومی

 نام درس شماره درس
تعداد 

 واحد
 توضیحات پیش نیاز

------  6 1انسیشه اسالمی  3866813

 ازبین این دروس مجاز به گذرانسن دو درس می باشیس

-------  6 6انسیشه اسالمی  3866812

-------  6 انسان در اسالم 3866812

3866810 
حقوق اجتماعی وسیاسی در 

-------  6 ماسال

-------  6 فلسفه اخالق 3866861

 درس می باشیس یکازبین این دروس مجاز به گذرانسن 
-------  6 اخالق اسالمی 3866866

-------  6 آیین زنسگی 3866863

-------  6 عرفان عملی اسالم 3866862

-------  6 انقالب اسالمی ایران 3866831

-------  6 آشدایی با قانون اساسی 3866836 درس می باشیس یکذرانسن ازبین این دروس مجاز به گ

-------  6 انسیشه سیاسی امام 3866833

-------  6 تاریخ فرهدگ وتمسن اسالمی 3866821
 درس می باشیس یکازبین این دروس مجاز به گذرانسن 

 دسبه بعس بایس درس فرهدگ و تمسن اسالمی را نیز بگذران 02وردوی های 
-------  6 تارخ تحلیلی صسر اسالم 3866826

-------  6 تاریخ امامت 3866823

-------  6 تفسیر موضوعی قرآن 3866831
 درس می باشیس یکازبین این دروس مجاز به گذرانسن 

-------  6 تفسیر موضوعی ننج البالغه 3866836

 -------  3 زبان عمومی 1612828

 -------  3 یفارسی عموم 1616828

 -------  1 تربیت بسنی 1012808

  1تربیت بسنی 1 1ورزش 1012803

-------  6 دانش خانواده وجمعیت 3866832
 

 



 (های زیرواحدواحد از  46)اختیاری  دروس تخصصی

 1الکترونیک  3 فیزیک الکترونیک 6818386

 6م های دیجیتال سیست 3 دیجیتال  طراحی سیستمنای 6818223

 سیگدالنا و سیستمنا – 6الکترونیک 3 فیلتر و سدتز 6818282

 اصول سیستم های مخابراتی 3 مخابرات دیجیتال 6818332

 الکترومغداطیس 3 میسان و امواج 6818368

 اصول سیستم های مخابراتی 3 مخابرات بی سیم  6818208

 1تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 3 6تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  6818323

 6ماشین های الکتریکی  3 تولیس انرژی الکتریکی 6818222

 6تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 3 حفاظت و رله 6818631

 سیستم های کدترل خطی 3 کدترل مسرن 6818221

 سیستم های کدترل خطی 3 و غیر خطی دیجیتالکدترل  6818382

 سیستم های کدترل خطی 3 تیکدترل صدع 6818221

 . توانس جایگزین یک درس اختیاری از جسول فوق شودآزمایشگاه می 3عالوه بر آن گذرانسن . آزمایشگاهنای ستاره دار الزامی استمورد از  2گذرانسن 

 (واحد 41)دروس  اصلی 

 زپیش نیا تعدادواحد نام درس شماره درس

-  3 اقتصاد مندسسی 6812323

 زبان عمومی -1الکترونیک  6 زبان تخصصی برق 6818686

-  1 نقشه کشی صدعتی 6212681

 کارگاه عمومی 1 کارگاه برق 6818681

 معادالت دیفرانسیل – 6ریاضی 3 ریاضیات مندسسی 6818683

-  1 آشدایی با مندسسی برق 6818222

 6همزمان با معادالت دیفرانسیل و  فیزیک 3 1مسارهای الکتریکی 6818682

 1مسارهای الکتریکی 6 6مسارهای الکتریکی 6818632

 6فیزیک -6ریاضی 3 الکترومغداطیس 6818680

 ریاضیات مندسسی 3 سیگدال وسیستم 6818633

 6مسارهای الکتریکی -سیگدال وسیستم 3 سیستم های کدترل خطی 6818610

 1رهای الکتریکیمسا 6 1الکترونیک 6818636

 1الکترونیک 6 6الکترونیک 6818633

 6الکترونیک 3 الکترونیک آنالوگ 6818328

 6الکترونیک 3 مسارهای پالس و دیجیتال 6818326

 1مسارهای الکتریکی 6 1ماشیدنای الکتریکی 6818638

 1ماشیدنای الکتریکی 6 6ماشیدنای الکتریکی 6818631

 احتمال مندسسی -سیگدال وسیستم 3 اصول سیستم های مخابراتی 6818622

 اصول سیستم های مخابراتی -6الکترونیک  مسارهای مخابراتی 6818311

 6ماشیدنای الکتریکی 3 1تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 6818632

 1الکترونیک 3 1سیستمنای دیجیتال 6818622

 1ی دیجیتالسیستمنا 3 6سیستمنای دیجیتال 6818622

 6سیستمنای دیجیتال 3 طراحی سیستم های ریزپردازنسه ای 6818382

 6ماشیدنای الکتریکی  -اصول الکترونیک 3 الکترونیک صدعتی 6818281

 سیستم های کدترل خطی 3 ابزار دقیق 6818382

 1تحلیل سیستمنای انرژی الکتریکی 3 تأسیسات الکتریکی 6818283

 1مسارهای الکتریکی 1 کتریکی و انسازه گیریآزمسارهای ال 6818682

 6ماشیدنای الکتریکی 1 آز ماشین های الکتریکی 6818612

 1الکترونیک 1 1آز الکترونیک 6818618

 6الکترونیک -1آز الکترونیک 1 6آز الکترونیک 6818381

 1سیستمنای دیجیتال 1 1آز سیستمنای دیجیتال 6818620

 1آز سیستمنای دیجیتال  -6سیستمنای دیجیتال 1 6الآز سیستمنای دیجیت 6818622

 کدترل خطیسیستمنای  1 کدترل خطیسیستمنای آز  6818612

 واحس 118گذرانسن حساقل  3 پروژه کارشداسی  6818666

 واحس 188گذرانسن حساقل  6 کارآموزی 6818638

 الکترونیک آنالوگ 1 آز الکترونیک آنالوگ* 6818323

 مسارهای مخابراتی 1 ارهای مخابراتیآز مس* 6818316

 مسارهای پالس و دیجیتال  -6آز الکترونیک 1 آز مسارهای پالس و دیجیتال* 6818322

 طراحی سیستم های ریزپردازنسه ای 1 (میکروپروسسور)آز سیستمنای ریزپردازنسه ای * 6812662

 مخابرات دیجیتال 1 آز مخابرات دیجیتال* 6818332

-  1 ریزموج و آنتنآز * 6818320

 الکترونیک صدعتی 1 آز الکترونیک صدعتی* 6818286

-  1 آز رله و حفاظت* 6818322

-  1 آز تحلیل سیستم های قسرت* 6818333


