
  نام درس  دروس عمومی
تعداد 
  واحد

  دروس پایه
تعداد 
  واحد

  دروس اصلی
تعداد 
  واحد

  الزامی دروس تخصصی
تعداد 
  واحد

  تخصصی انتخابیدروس 
تعداد 
  واحد

  دروس اختیاري
تعداد 
  واحد

  مبانی نظري اسالم

واحد  4دو درس به ارزش ( 

  )از این مجموعه

  3  اقتصاد مهندسی  3  الکترونیک صنعتی  3  پروژه کارشناسی   2  برق ان تخصصیـزب  3  )1( عمومیاضی ـری  2  1اندیشه اسالمی 

  1  آز الکترونیک صنعتی  3  فیلتر و سنتز   2  کارآموزي   1  مهندسی نقشه کشی  3  )2( عمومیاضی ـری  2  2اندیشه اسالمی 

    3  مخابراتیشبکه هاي   3  مدارهاي مخابراتی   1  رقـاه بـارگـک  3  )1(زیک ـفی  2  انسان در اسالم

گذراندن دروس تخصصی انتخابی 

  واحد  6بیشتر از 

  یا

گذراندن دو آزمایشگاه دیگر 

  دروس تخصصی الزامی 

  یا

دروس و آزمایشگاه هاي 

کارشناسی مهندسی برق 

گرایشهاي دیگر، مهندسی 

  کامپیوتر و فناوري اطالعات

  یا

دروس تحصیالت تکمیلی مهندسی 

برق، مهندسی کامپیوتر و فناوري 

  اطالعات

  یا

درس از سایر رشته ها  2حداکثر 

با تاکید بر (با موافقت استاد راهنما 

دروس مهندسی صنایع، مدیریت و 

  )اقتصاد

  

  CMOS  3مدارهاي مجتمع   3  3الکترونیک   3  مهندسی اتاضیـری  3  )2(زیک ـفی  2  حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

  اخالق اسالمی

واحد  2یک درس به ارزش (

  )از این مجموعه

  1  آشنایی با مهندسی برق  3  احتمال مهندسی  2  فلسفه اخالق
طراحی سیستم هاي دیجیتال 

(FPGA, ASIC)  
3  

  پردازش سیگنال هاي دیجیتال
3  

  3  فیزیک مدرن   3  مدارهاي پالس و دیجیتال   3  )1(مدارهاي الکتریکی   2  محاسبات عددي  2  اخالق اسالمی

  3  طراحی سیستمهاي ریز پردازنده  3  فیزیک الکترونیک   2  )2(مدارهاي الکتریکی   3  معادالت دیفرانسیل  2  آیین زندگی

  3  الکترومغناطیس  3  یوترپکامبرنامه نویسی   2  عرفان عملی اسالم
میکرو و نانو  افزاره هاي

  الکترونیک
3  

  

  واحد 6درس به ارزش  2اخذ 

  از این مجموعه الزامی است       

  

  انقالب اسالمی

واحد  2یک درس به ارزش (

  )از این مجموعه

  1  * 2آز سیستمهاي دیجیتال   3  هاسیستمها و سیگنال  1  اه عمومیگـکار  2  انقالب اسالمی ایران

  1  *آز مدارهاي مخابراتی  3  کنترل خطیهاي سیستم  1  )1(اه فیزیک گآزمایش  2  آشنایی با قانون اساسی 

  3  )1(رونیک ـالکت  1  )2(اه فیزیک گآزمایش  2  اندیشه سیاسی امام خمینی
ابزارهاي طراحی با کمک آز 

  *کامپیوتر
1  

  تاریخ و تمدن اسالمی

واحد  2یک درس به ارزش (

  )از این مجموعه

  2  تاریخ وفرهنگ و تمدن اسالمی

    

  3  * ٣آز الکترونیک   3  )2(رونیک ـالکت

  3  )1(ماشینهاي الکتریکی   2  تاریخ تحلیلی صدراسالم

 الزامی  آزمایشگاه 3گذراندن

  .است
  

  3  )2(ماشینهاي الکتریکی   2  تاریخ امامت

  آشنایی با منابع اسالمی

واحد  2یک درس به ارزش (

  )از این مجموعه

  3  یراتـمخابهاي اصول سیستم  2  تفسیر موضوعی قران

  2  تفسیر موضوعی نهج البالغه
تحلیل سیستم هاي انرژي 

  )1(الکتریکی 
3  

  

  3  )1(سیستم هاي دیجیتال   3  زبان فارسی

انتخاب دروس تخصصی انتخابی و   3  )2(سیستم هاي دیجیتال   3  زبان انگلیسی

  1  آز مدارهاي الکتریکی و اندازه گیري  1  1تربیت بدنی   دروس اختیاري با نظر استاد راهنما

  1  )1(آز ماشین هاي الکتریکی   1  2تربیت بدنی 

  دانش خانواده و جمعیت

  )مازاد بر سقف واحدها -اجباري(

  11  جمع واحد دروس اختیاري  1   2و1 آز الکترونیک  2

  1  هاي کنترل خطیآز سیستم

جمع واحدهاي دوره  

  کارشناسی

  الکترونیک- مهندسی برق

140  
  1  )1(هاي دیجیتال آز سیستم

  20  جمع واحد هاي دروس عمومی
جمع واحد هاي دروس 

  پایه
 51  جمع واحد هاي دروس اصلی  26

جمع واحد هاي دروس تخصصی 

  الزامی
26  

جمع واحد هاي دروس تخصصی 

  انتخابی
6  

  

 و مابعد 92ورودي هاي ، الکترونیک گرایش  - فهرست دروس کارشناسی مهندسی برق


