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 واحد20چهارم ترم

    

 1نام درس:رياضی عمومی 

 ساعت نظری 3واحد و  3تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 ---پيشنياز: 

 ---همنياز: 

 1نام درس:آز فيزيک 

 ساعت عملی 2واحد و  1تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 ----پيشنياز: 

 1همنياز:  فيزيک 

 2نام درس: آز فيزيک

 ساعت عملی 2واحد و  1تعداد واحد: 

 س: پايهنوع در

 ---پيشنياز: 

 2همنياز: فيزيک

 2نام درس: الکترونيک 

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 1پيشنياز: الکترونيک 

 ----همنياز: 

    

 )حرارت و مکانيک(1نام درس:فيزيک 

 ساعت نظری 3واحد و  3تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 ----پيشنياز: 

 ----همنياز: 

 م درس:نقشه کشی صنعتینا

 ساعت عملی 2واحد و  1تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 ----پيشنياز:

 ----همنياز: 

 1نام درس:انديشه اسالمی 

 ساعت نظری 2واحد و  2تعداد واحد: 

 نوع درس: عمومی

 ----پيشنياز:

 ----همنياز : 

 1نام درس:ماشين الکتريکی 

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 درس: اصلینوع 

 و مغناطيس 1پيشنياز: مدار

 ----همنياز: 

    

 فارسیزبان نام درس: 

 ساعت نظری 3واحد و  3تعداد واحد: 

 نوع درس: عمومی

 ----پيشنياز: 

 ----همنياز: 

 نام درس:برنامه سازی کامپيوتری

 ساعت نظری 3واحد و  3تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 ----پيشنياز:

 ----همنياز: 

 نام درس:رياضيات مهندسی

 ساعت نظری 3واحد و  3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 و معادالت  2پيشنياز: رياضی عمومی 

 ----همنياز : 

 نام درس: زبان تخصصی برق

 ساعت نظری 2واحد و 2تعداد واحد: 

 نوع درس:  اصلی

 پيشنياز: زبان خارجی

 ----همنياز:  

    

 نام درس: زبان خارجی

 ساعت نظری 3واحد و  3داد واحد: تع

 نوع درس: عمومی

 ---پيشنياز: 

 ---همنياز: 

 2نام درس:رياضی عمومی 

 ساعت نظری 3واحد و  3تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 1پيشنياز: رياضی عمومی 

 ----همنياز : 

 نام درس: الکترومغناطيس

 ساعت نظری 3واحد و  3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 2و رياضی  2: فيزيک پيشنياز

 ----همنياز : 

 نام درس: سيگنال ها و سيستم ها

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی 

 پيشنياز: رياضی مهندسی

 ----همنياز: 

    

 سالم انام درس: تاريخ 

 ساعت نظری 2واحد و  2تعداد واحد: 

 نوع درس: عمومی

 ----پيشنياز: 

 ----همنياز: 

 م درس:معادالت ديفرانسيلنا

 ساعت نظری 3واحد و  3تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 ----پيشنياز: 

 2همنياز: رياضی عمومی 

 نام درس:آز مدارالکتريکی و اندازه گيری

 ساعت عملی 2واحد و  1تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 1پيشنياز: مدار الکتريکی 

 ----همنياز : 

 نام درس: مدار منطقی

 ساعت نظری 3واحد و 3اد واحد:  تعد

 نوع درس: اصلی

 ----پيشنياز: 

 1همنياز: الکترونيک 

    

 نام درس:کارگاه عمومی

 ساعت عملی 2واحد و  1تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 ----پيشنياز: 

 ----همنياز: 

 1نام درس:مدارهای  الکتريکی 

 ساعت نظری 3واحد و  3تعداد واحد: 

 ینوع درس: اصل

 2پيشنياز: فيزيک

 همنياز: معادالت ديفرانسيل 

  1نام درس:الکترونيک

 ساعت نظری 3واحد و  3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 1پيشنياز: مدارهای الکتريکی 

 ----همنياز : 

 2نام درس:مدارالکتريکی 

 ساعت نظری  3واحد و  3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 1پيشنياز: مدارهای الکتريکی 

 ----منياز :ه

    

 نام درس:آشنايی با مهندسی برق

 ساعت نظری 1واحد و  1تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی 

 ---پيشنياز: 

 ---همنياز: 

 ()الکتريسيته و مغناطيس2فيزيک رس:دنام 

 ساعت نظری 3واحد و  3تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 1پيشنياز:فيزيک 

 ----همنياز: 

 ژهمباحث وينام درس: 

 ساعت نظری 3واحد و  3تعداد واحد: 

 نوع درس: اختياری

 ----پيشنياز:

 ----همنياز : 

 2نام درس:انديشه اسالمی 

 ساعت نظری 2واحد و 2تعداد واحد: 

 نوع درس: عمومی

 1پيشنياز: انديشه اسالمی 

 ----همنياز: 

       

 1نام درس:تربيت بدنی

 ساعت عملی 2واحد و1تعداد واحد: 

 س: عمومی نوع در

 ----پيشنياز: 

 ----همنياز: 

 نام درس: کارگاه برق 

 ساعت عملی 2واحد و  1تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 پيشنياز: کارگاه عمومی

 ----همنياز: 

 نام درس: آمار و احتمال مهندسی 

 ساعت نظری 3واحد و  3تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 2پيشنياز:رياضی عمومی 

 ----همنياز: 

 1م درس: آز الکترونيک نا 

 ساعت عملی 2واحد و 1تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 1و آز مدار  1پيشنياز: الکترونيک 

 ----همنياز:  
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 واحد16هشتم  ترم

    

 سيستم های کنترل خطینام درس:

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 2سيگنالها و سيستمها و مدار پيشنياز:

 ---همنياز: 

 نام درس:محاسبات عددی

 ساعت نظری 2واحد و 2تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 2و رياضی پيشنياز: برنامه سازی کامپيوتر

 ----: همنياز

 فيزيک الکترونيکنام درس:

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد:

 تخصصی  نوع درس:

 ----پيشنياز:

 1 الکترونيک همنياز: 

 نام درس:پروژه کارشناسی

 3تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

 واحد 100پيشنياز:  گذرانده حداقل 

 ----همنياز: 

    

 اصول سيستم های مخابراتی: م درسنا

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 یاحتمال مهندسآمار و و  ها سيستم ها و گنالسيپيشنياز:

 ----همنياز: 

 نام درس:مدارهای مخابراتی

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد:

 تخصصی  نوع درس:

 اصول سيستم های مخابراتی و 2الکترونيک  پيشنياز:

 ----همنياز: 

 تکنيک پالسنام درس:آز 

 ساعت عملی 2واحد و 1تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

  2 پيشنياز: آز الکترونيک

 تکنيک پالسهمنياز: 

 موزی آنام درس:کار

 2تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 واحد 100پيشنياز:  گذرانده حداقل 

 ----همنياز: 

    

 3الکترونيک نام درس:

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 2الکترونيک پيشنياز:

 ----همنياز: 

 3الکترونيک ز نام درس:آ

 ساعت عملی 2واحد و1تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

  2الکترونيک آز و  3الکترونيک پيشنياز:

 ----- همنياز: 

 2نام درس:ماشين الکتريکی 

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 1پيشنياز: ماشين الکتريکی 

 ---همنياز: 

 نام درس: دانش خانواده 

 ساعت نظری 2واحد و 2: تعداد واحد

 نوع درس: عمومی

 ---پيشنياز: 

 ---همنياز: 

    

 معماری کامپيوترنام درس:

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 مدار منطقی پيشنياز:

 ---همنياز: 

 پالس تکنيک نام درس:

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 2الکترونيک پيشنياز:

 1الکترونيک همنياز : 

 نام درس:آز مدارهای مخابراتی

 ساعت عملی 2واحد و 1 تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 --- پيشنياز:

 مدارهای مخابراتی همنياز: 

 نام درس: انقالب اسالمی 

 ساعت نظری 2واحد و 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 ---پيشنياز: 

 ---همنياز: 

    

 ق کاربردی اخال نام درس:

 ساعت نظری 2واحد و 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 ---پيشنياز: 

 ---همنياز: 

 عماری کامپيوترآز منام درس:

 عملیساعت  2و واحد  1تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 معماری کامپيوتر و آز منطقیپيشنياز:

 ---همنياز: 

 نام درس:تفسير موضوعی قرآن 

 نظریساعت  2واحد و 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 ---پيشنياز: 

 ---همنياز: 

 نام درس:الکترونيک صنعتی

ساعت نظری  3واحد و 3تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی 

  2پيشنياز: الکترونيک 

 2همنياز : ماشين های الکتريکی 

    

 مدار منطقینام درس:آز 

 ساعت عملی 2واحد و 1تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی 

 دار منطقیمپيشنياز:

 ----همنياز: 

 نام درس: کنترل مدرن

 ساعت نظری 3واحدو3تعداد واحد: 

 نوع درس: اختياری

 کنترل خطی و سيگنال ها و سيستم هاپيشنياز: 

 ---همنياز: 

 (CMOSخطی) نام درس:مدارهای مجتمع

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد:

 تخصصینوع درس:

  2پيشنياز: الکترونيک 

 ----همنياز : 

 1 های الکتريکی نام درس: آز ماشين

 ساعت عملی 2واحد و 1تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 1ماشين الکتريکی  پيشنياز:

 ----:  همنياز

    

 2نام درس: تربيت بدنی 

 ساعت عملی 2واحد و 1تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی 

 1پيشنياز: تربيت بدنی

 ---همنياز: 

 نام درس:ميکروپروسسورها

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی 

 پيشنياز: معماری کامپيوتر

 ---همنياز: 

 نام درس:آز ميکروپروسسورها

 ساعت عملی 2واحد و 1تعداد واحد:

 نوع درس:اختياری

 پيشنياز: ميکروپروسسورها و آز معماری

 ----همنياز: 

 نام درس:بررسی سيستمهای قدرت

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی

 ----پيشنياز:

 2همنياز : ماشين های الکتريکی 

       

 2نام درس: آز الکترونيک 

 1ساعت عملی  2واحد و 1تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 1و آز الکترونيک  2پيشنياز: الکترونيک

 ---همنياز:  

 نام درس:آز سيستمهای کنترل خطی 

 عملیساعت  2واحد و 1تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 پيشنياز: سيستمهای کنترل خطی

 ----همنياز: 

 نام درس: شبکه های کامپيوتری   

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: اختياری

 ----پيشنياز: 

 ----همنياز:  

 22تعداد واحد دروس عمومی:  

 26تعداد واحد دروس پايه: 

 51تعداد واحد دروس اصلی: 

 29دروس تخصصی: تعداد واحد 

 13تعداد واحد دروس اختياری: 

 مسئولیت رعایت پیشنیاز و همنیاز بر عهده دانشجو مي باشد.

 15/2/1397تاريخ ويرايش:


