
ترم بندی کارشناسی پیوسته مهندسی برق

پيشنيازنوع درسعملینظرینام درسکد درسترم

پایه13ریاضی عمومی 1173101

پایه3(حرارت و مکانیک) 1فیزیک 2173103

پایه1کارگاه عمومی3173109

1هم نیاز با فیزیک پایه11آز فیزیک 4173110

اصلی1نقشه کشی مهندسی5173114

اصلی1آشنایی با مهندسی برق6173117

عمومی3زبان انگلیسی7173157

عمومی3فارسی8173156

1ریاضی عمومی پایه23ریاضی عمومی 1173102

 1فیزیک پایه3(الکتریسیته و مغناطیس) 2فیزیک 2173104

2همنیاز با ریاضی عمومی پایه3معادالت دیفرانسیل3173107

پایه3برنامه نویسی کامپیوتر4173108

2هم نیاز با فیزیک پایه21آز فیزیک 5173111

کارگاه عمومیاصلی1کارگاه برق6173115

عمومی2(عرفان عملی در اسالم)اخالق و تربیت اسالمی 7173152

8173153
آشنایی با قانون )انقالب اسالمی و ریشه هاي آن 

(اساسی
عمومی2

2ریاضی عمومی پایه3احتمال مهندسی1173105

 و برنامه نویسی کامپیوتر2ریاضی عمومی پایه2محاسبات عددي2173106

 و معادالت دیفرانسیل2ریاضی عمومی اصلی3ریاضیات مهندسی3173116

2معادالت دیفرانسیل و فیزیک اصلی13مدارهاي الکتریکی 4173118

2 و فیزیک 2ریاضی عمومی اصلی3الکترومغناطیس5173120

عمومی2(تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی)تاریخ اسالم 6173154

عمومی2(انسان در اسالم  ) (1)معارف اسالمی 7173150

زبان انگلیسی اصلی2زبان تخصصی برق1173113

1مدارهاي الکتریکی اصلی22مدارهاي الکتریکی 2173119

ریاضیات مهندسیاصلی3سیگنالها و سیستم ها3173121

1مدارهاي الکتریکی اصلی12الکترونیک 4173123

1هم نیاز با الکترونیک اصلی13سیستم هاي دیجیتال 5173129

1مدارهاي الکتریکی اصلی1آز مدارهاي الکتریکی و اندازه گیري6173131

1هم نیاز با سیستم هاي دیجیتال اصلی11آز سیستم هاي دیجیتال 7173135

عمومی1(1)تربیت بدنی 8173158

9173151
حقوق اجتماعی و سیاسی در ) (2)معارف اسالمی 

(اسالم
(انسان در اسالم  ) (1)معارف اسالمی عمومی2

چهارم

                                             جمع واحد ها

18

17

18

1731

سوم

                                             جمع واحد ها

اول

                                             جمع واحد ها

دوم

                                             جمع واحد ها

16



پيشنيازنوع درسعملینظرینام درسکد درسترم

اصلی3اقتصاد مهندسی1173112

1الکترونیک اصلی22الکترونیک 2173124

1مدارهاي الکتریکی اصلی12ماشین هاي الکتریکی 3173125

1سیستم هاي دیجیتال اصلی23سیستم هاي دیجیتال4173130

2هم نیاز با الکترونیک اصلی1آز الکترونیک5173133

اصلی21آز سیستم هاي دیجیتال6173136
 و آز 1هم نیاز با سیستم هاي دیجیتال 

1سیستمهاي دیجیتال 
عمومی2دانش خانواده و جمعیت7173160

(1)تربیت بدنی عمومی1(2)تربیت بدنی 8173159

تخصصی الزامی93

2سیگنالها و سیستم ها و مدارهاي الکتریکیاصلی3سیستم هاي کنترل خطی1173122

1ماشین هاي الکتریکی اصلی22ماشین هاي الکتریکی 2173126

سیگنالها و سیستم هاو احتمال مهندسیاصلی3اصول سیستم هاي مخابراتی3173127

عمومی2(تفسیر موضوعی قرآن)متون اسالمی 4173155

تخصصی الزامی53

تخصصی الزامی61

تخصصی الزامی71

تخصصی انتخابی83

2ماشین هاي الکتریکی اصلی13تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی 1173128

1ماشین هاي الکتریکی اصلی11آز ماشین هاي الکتریکی 2173132

کنترل خطیاصلی1آز سیستم هاي کنترل خطی3173134

 واحد100گذراندن حداقل تخصصی الزامی2کارآموزي4

تخصصی الزامی53

تخصصی الزامی63

تخصصی انتخابی73

تخصصی اختیاري82

 واحد100گذراندن حداقل تخصصی الزامی3پروژه کارشناسی1

تخصصی الزامی23

تخصصی اختیاري33

تخصصی اختیاري43

تخصصی اختیاري53

تخصصی اختیاري63

 واحد140تعداد کل واحدهای درسی                    

 واحد22دروس عمومی                                

 واحد26دروس پايه                                    

 واحد51دروس اصلی                                  

  واحد14دروس تخصصی اختياری                    

 واحد23دروس تخصصی الزامی                       

 واحد6دروس تخصصی انتخابی                       

18

هشتم

                                             جمع واحد ها

پنجم

                                             جمع واحد ها

18

18

ششم

                                             جمع واحد ها

هفتم

                                             جمع واحد ها

18


