مقطع :کارشناسی پیوسته

رشته :مهندسی برق (ورودی  94و بعد از آن)

ترم اول

ریاضی عمومی1

-

ریاضی عمومی2

ریاضی عمومی1

فیزیک(1حرارت و مکانیک)

-

فیزیک(2الکتریسیته و
مغناطیس)

فیزیک1

زبان انگلیسی

-

معادالت دیفرانسیل

(ریاضی عمومی)2

فارسی

-

برنامهنویسی کامپیوتر

-

تربیت بدنی ()1

-

آز فیزیک2

(فیزیک)2

نقشه کشی مهندسی

-

مدارهای الکتریکی1

(معادالت دیفرانسیل) – (فیزیک)2

آشنایی با مهندسی برق

-

اندیشه اسالمی1

-

آز فیزیک1

(فیزیک)1

کارگاه عمومی

-

ترم دوم

نام درس

پیشنیاز(همنیاز)

نام درس

پیشنیاز(همنیاز)

ترم سوم

محاسبات عددی

ریاضی عمومی - 2برنامهنویسی
کامپیوتر

سیستمهای دیجیتال1

(الکترونیک)1

ریاضیات مهندسی

ریاضی عمومی - 2معادالت دیفرانسیل

الکترونیک1

مدارهای الکتریکی1

مدارهای الکتریکی2

مدارهای الکتریکی1

اخالق اسالمی

-

الکترومغناطیس

ریاضی عمومی - 2فیزیک2

اقتصاد مهندسی

-

آز مدارهای الکتریکی و اندازهگیری

مدارهای الکتریکی1

ماشینهای الکتریکی2

ماشینهای الکتریکی1

ماشینهای الکتریکی1

مدارهای الکتریکی1

زبان تخصصی برق

زبان عمومی فنی مهندسی

اندیشه اسالمی2

-

کارگاه برق

کارگاه عمومی

نام درس

پیشنیاز(همنیاز)

نام درس

پیشنیاز(همنیاز)

الکترونیک2

الکترونیک1

انقالب اسالمی ایران

-

اصول سیستمهای مخابراتی

سیگنالها و سیستمها -احتمال
مهندسی

آز ماشینهای الکتریکی1

ماشینهای الکتریکی1

سیستمهای کنترل خطی

سیگنالها و سیستمها -مدارهای
الکتریکی2

تحلیل سیستمهای انرژی
الکتریکی1

ماشین الکتریکی2

تربیت بدنی ()2

-

آز الکترونیک

(الکترونیک)2

آز سیستمهای دیجیتال1

(سیستمهای دیجیتال)1

تابستان سال
سوم

ترم پنجم

احتمال مهندسی

ریاضی عمومی2

سیگنالها و سیستمها

ریاضی مهندسی

ترم چهارم

نام درس

پیشنیاز(همنیاز)

نام درس

پیشنیاز(همنیاز)

کارآموزی
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حداقل 100واحد گذرانده

مدارهای پالس و دیجیتال

(الکترونیک)1

مدارهای مخابراتی

الکترونیک - 2اصول سیستمهای مخابراتی

الکترونیک صنعتی

الکترونیک( -2ماشین الکتریکی)2

الکترونیک3

الکترونیک2

آز سیستمهای دیجیتال2

(سیستمهای دیجیتال- )2آز سیستمهای
دیجیتال1

آز الکترونیک صنعتی

(الکترونیک صنعتی)

آز مدارهای پالس و دیجیتال

(مدارهای پالس و دیجیتال)  -آز الکترونیک1

تفسیر موضوعی نهج البالغه

-

پروژه کارشناسی

حداقل 100واحد گذرانده

ماشین الکتریکی 3

ماشین الکتریکی 2

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

-

ترمهفتم 

ترمششم 

نامدرس

نیاز(همنیاز)


پیش

نامدرس

نیاز(همنیاز)


پیش

ترمهشتم 

سیستمهای دیجیتال2

سیستمهای دیجیتال1

آز سیستمهای کنترل خطی

سیستمهای کنترل خطی

فیزیک الکترونیک

(الکترونیک)1

تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2

تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 1

نامدرس 

نیاز(همنیاز) 


پیش

آز الکترونیک3

(الکترونیک)3

پردازش سیگنال دیجیتال

سیگنالها و سیستمها

طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای

سیستمهای دیجیتال2

دانش خانواده و جمعیت

-

آز الکترونیک صنعتی

الکترونیک صنعتی

مدار مجتمع CMOS

الکترونیک2

آز مدارهای مخابراتی

مدارهای مخابراتی

حفاظت و رله

تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2

آز ماشین های الکتریکی 2

آز ماشین های الکتریکی ( 1ماشین
الکتریکی )3
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