
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیقات ٍ فٌاٍری ٍ حذکثز دٍبار در سال صَرت خَاّذ گزفت.ًاهِ ابالغی اس سَی ٍسارت علَماًتخاب گزایش داًشجَیاى اس تزم پٌجن بزاساس آییي ، 

 هٌْذسی بزق ّای سایز گزایش هٌْذسی بزق ب( تحصیالت تکویلی الف( درٍس با هَافقت گزٍُ آهَسشی اس تَاًٌذ درٍس اختیاری خَد راهی داًشجَیاى 

 اًتخاب ًوایٌذ. (ٍاحذ3)ٍ ُ(هباحث ٍیژُ (ٍاحذ2)ّا د(درٍس علَم ٍ هعارف دفاع هقذسدرس اس سایز رشتِ ( حذاکثز دٍج

 باشٌذ.ت آهَسشی هیًیاسی درٍس بزاساس چارًیاسی ٍ پیشداًشجَیاى در اًتخاب ٍاحذ هَظف بِ رعایت ّن 

 .در صَرت تخلف آهَسشی، درٍس هزبَطِ تَسط شَرای آهَسشی حذف خَاّذ گزدیذ 

 شَد داًشجَیاى درس کارآهَسی را در تابستاى سال سَم اًتخاب ًوایٌذ.پیشٌْاد هی 

 ٍاحذ کوتز باشذ. 041التحصیلی ًبایذ اس هجوَع ٍاحذّای گذراًذُ شذُ بزای فارغ 

 

 

 تعذاد واحذ دوره کارشناسی مهنذسی بزق

 تعذاد واحذ درس نوع ردیف

 22 عمًمی 1

 26 پایٍ 2

 51 اصلی 3

 23 تخصصی الشامی 4

 6 تخصصی اوتخابی 5

  12-14 تخصصی اختیاری 6

 251-253 جمع

 مهنذسی برقکارشناسی چارت پیشنهادی 
 )الکترونیک،قذرت،مخابرات(

 



 

 
 

 تزم اول

 درسنام 
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ

 3 پایٍ  1ریاضی عمًمی 

 3 پایٍ  1فیشیک 

 3 پایٍ وًیسی کامپیًتزبزوامٍ

 1 اصلی مُىذسی بزق  آضىایی با

 3 عمًمی سبان اوگلیسی

 1 پایٍ کارگاٌ عمًمی

 2 عمًمی دريس عمًمی

   

   

 21 جمع

 

 تزم دوم

 نام درس       
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 (2فیشیک) -)معادالت دیفزاوسیل( 3 اصلی 1مذارَای الکتزیکی    

 1ریاضی عمًمی  3 پایٍ 2ریاضی عمًمی  

 (1)ریاضی عمًمی -1فیشیک  3 پایٍ 2فیشیک  

 (2)ریاضی عمًمی  3 پایٍ معادالت دیفزاوسیل 

 (1)فیشیک  1 پایٍ 1آس فیشیک  

 --- 1 اصلی کطی مُىذسیومطٍ 

 --- 1 عمًمی 1زبیت بذوی ت 

 --- 2 عمًمی  دريس عمًمی

 --- 2 عمًمی دريس عمًمی

 21 جمع  21

 

 تزم سوم

 نام درس       
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 1مذارَای الکتزیکی  2 اصلی 2مذارَای الکتزیکی      

 2 فیشیک  -2ریاضی عمًمی  3 اصلی الکتزيمغىاطیس    

 معادالت - 2ریاضی عمًمی  3 اصلی ضیات مُىذسیریا    

 )الکتزيممغىاطیس( - 1مذار 2 اصلی 1َای الکتزیکی ماضیه    

 سبان اوگلیسی 2 پایٍ سبان تخصصی بزق   

 وًیسی کامپیًتزبزوامٍ -معادالت 2 پایٍ محاسبات عذدی    

 (1مذار ) 1 اصلی گیزیآس مذار ي اوذاسٌ   

 2فیشیک  1 پایٍ 2آس فیشیک    

 --- 2 عمًمی دريس عمًمی   

 21 جمع

  

 تزم چهارم

 نام درس
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 ریاضیات مُىذسی 3 اصلی َاَا ي سیستمسیگىال

 (1َای الکتزیکی )ماضیه 2 اصلی 2َای الکتزیکی ماضیه

 1مذارَای الکتزیکی  2 اصلی  1الکتزيویک 

 (1)الکتزيویک  3 اصلی 1 جیتالَای دیسیستم

 2ریاضی عمًمی  3 پایٍ احتمال مُىذسی

 کارگاٌ عمًمی 1 اصلی کارگاٌ بزق 

 1تزبیت بذوی  1 عمًمی 2تزبیت بذوی 

 --- 3 عمًمی سبان فارسی 

    

 21 جمع

  

 تزم پنجم

 نام درس       
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 احتمال مُىذسی -َاَا ي سیستمسیگىال 3 اصلی َای مخابزاتیاصًل سیستم

 2مذار  – َاَا ي سیستمسیگىال 3 اصلی َای کىتزل خطیسیستم

 1الکتزيویک  2 اصلی 2الکتزيویک 

 1َای دیجیتال سیستم 3 اصلی 2َای دیجیتال سیستم

 2َای الکتزیکی ماضیه 3 اصلی 1 َای اوزصیتحلیل سیستم

 (2)الکتزيویک  -گیزیآس مذار ي اوذاسٌ 1 اصلی 1آس الکتزيویک 

 (1َای دیجیتال سیستم) 1 اصلی 1َای دیجیتال آس سیستم

 2َای الکتزیکی ماضیه 1 اصلی 1َای الکتزیکی آس ماضیه

 --- 2 عمًمی دريس عمًمی

 21 جمع

 

  گرایش 3مشترک هر  -پنج ترم اول مهنذسی برق چارت درسی



  

   

 

 

 تزم ششم

 نام درس
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 --- 3 اصلی التصاد مُىذسی

 2َای دیجیتال سیستم 3 تخصصی َای ریشپزداسوذٌطزاحی سیستم

 (2)الکتزيویک  3 تخصصی مذارَای پالس ي دیجیتال

 (2دیجیتال  ) -1دیجیتال  آس 1 اصلی 2َای دیجیتال آس سیستم

 َای کىتزل خطیسیستم 1 اصلی َای کىتزل خطیآس سیستم

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 --- 3 اختیاری اختیاری دريس

 --- 2 عمًمی دريس عمًمی

    

 21 جمع

 

 تزم هفتم

 نام درس
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 )کىتزل خطی(-2الکتزيویک  3 تخصصی الکتزيویک آوالًگ

 (2)الکتزيویک  -2فیشیک  3 تخصصی فیشیک الکتزيویک

 ي دیجیتال()مذارپالس-1یکآس الکتزيو 1 تخصصی آس مذارَای پالس ي دیجیتال

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 ياحذ 111 حذالل گذراوذن 3 تخصصی پزيصٌ کارضىاسی

 ياحذ 01گذراوذن حذالل  2 تخصصی کارآمًسی

    

    

 )کارآموسی(3+21 جمع
 

 تزم هشتم

 نام درس
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 َای مخابزاتیسیستم -2الکتزيویک 3 تخصصی بزاتیمذارَای مخا

 (مذارَای مخابزاتی) 1 تخصصی آس مذارَای مخابزاتی

 (الکتزيویک آوالًگ) 1 تخصصی آس الکتزيویک آوالًگ

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 --- 2 عمًمی داوص خاوًادٌ ي جمعیت

    

    

    

 24 جمع

 

 انتخابی -تخصصی  دروس

 نام درس
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 (2َای الکتزیکیماضیه)-2الکتزيویک 3 اوتخابی الکتزيویک صىعتی

 َاسیگىال يسیستم -2الکتزيویک  3 اوتخابی فیلتز ي سىتش مذار

 َای مخابزاتیاصًل سیستم 3 اوتخابی َای مخابزاتیضبکٍ

 َاسیگىال يسیستم 3 اوتخابی َای دیجیتالپزداسش سیگىال

 الکتزيویک آوالًگ 3 اوتخابی CMOSمذارَای مجتمع 

 2َای دیجیتال سیستم 3 اوتخابی FPGA-ASICَای طزاحی سیستم

 2فیشیک  -ریاضیات مُىذسی 3 اوتخابی فیشیک مذرن

 )الکتزيویک صىعتی( 1 اوتخابی آس الکتزيویک صىعتی

 انتخابی فوق الشامی است.-اس مجموعه دروس تخصصی واحذی 4گذرانذن دو درس 

 

 

 

 الکترونیک گرایش -رشته مهنذسی برق چارت درسی



 

 

 

 

 تزم ششم

 نام درس
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 --- 3 اصلی التصاد مُىذسی

 2َای الکتزیکی ماضیه 3 تخصصی 3َای الکتزیکی ماضیه

 (2َای الکتزیکی)ماضیه-2الکتزيویک 3 تخصصی الکتزيویک صىعتی

 (2دیجیتال  ) -1دیجیتال  آس 1 اصلی 2َای دیجیتال یستمآس س

 َای کىتزل خطیسیستم 1 اصلی َای کىتزل خطیآس سیستم

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 --- 2 عمًمی دريس عمًمی

    

 21 جمع
 

 تزم هفتم

 نام درس
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 1َای اوزصی تحلیل سیستم 3 تخصصی 2َای اوزصی تحلیل سیستم

 (3 )ماضیه -1آس ماضیه  1 تخصصی 2َای الکتزیکی آس ماضیه

 1َای اوزصی تحلیل سیستم 3 اختیاری َا ي فطار لًیعایك

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 ياحذ 111گذراوذن حذالل  3 تخصصی پزيصٌ کارضىاسی

 ياحذ 01گذراوذن حذالل  2 تخصصی رآمًسیکا

    

    

 )کارآموسی(3+21 جمع
 

 تزم هشتم

 نام درس
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 1َای اوزصی تحلیل سیستم 3 تخصصی تاسیسات الکتزیکی

 2َای اوزصی تحلیل سیستم 3 تخصصی حفاظت ي رلٍ

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 2َای اوزصی تحلیل سیستم 1 تخصصی َای لذرتآس تحلیل سیستم

 َا ي فطار لًی()عایك 1 تخصصی َا ي فطار لًیآس عایك

 --- 2 پایٍ داوص خاوًادٌ ي جمعیت

    

    

    

 24 جمع

 

 انتخابی -تخصصی  دروس

 نام درس
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 3َای الکتزیکی ماضیه 3 اوتخابی یتًلیذ اوزصی الکتزیک

 2َای اوزصی تحلیل سیستم 3 اوتخابی طزح خطًط ًَایی اوتمال

 2َای اوزصی تحلیل سیستم 3 اوتخابی طزح پست فطار لًی

 وًیسی کامپیًتزبزوامٍ -2ریاضی  3 اوتخابی مباوی تحمیك در عملیات

 (2)الکتزيویک  3 اوتخابی مذارَای پالس ي دیجیتال

 )الکتزيویک صىعتی( 1 اوتخابی یک صىعتیآس الکتزيو

 (حفاظت ي رلٍ) 1 اوتخابی آس حفاظت ي رلٍ

 2ی َای الکتزیکماضیه 3 اوتخابی ماضیه مخصًظ

 انتخابی فوق الشامی است.-واحذی اس مجموعه دروس تخصصی 4گذرانذن دو درس 

 

 

 قذرت گرایش -رشته مهنذسی برق چارت درسی



 

 

 

 

 تزم ششم

 نام درس
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 --- 3 اصلی التصاد مُىذسی

 ریاضی مُىذسی -الکتزيمغىاطیس 3 تخصصی َا ي امًاجمیذان

 َاسیگىال يسیستم 3 تخصصی َای دیجیتالپزداسش سیگىال

 (2دیجیتال  ) -1دیجیتال  آس 1 اصلی 2َای دیجیتال آس سیستم

 َای کىتزل خطیسیستم 1 اصلی َای کىتزل خطیآس سیستم

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 --- 2 عمًمی عمًمیدريس 

    

 21 جمع

 

 تزم هفتم

 نام درس
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 َای مخابزاتیاصًل سیستم 3 تخصصی مخابزات دیجیتال

 َا ي امًاجمیذان 3 تخصصی ریشمًج ي آوته

 )مخابزات دیجیتال( 1 تخصصی آس مخابزات دیجیتال

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 ياحذ 111گذراوذن حذالل  3 تخصصی پزيصٌ کارضىاسی

 ياحذ 01گذراوذن حذالل  2 تخصصی کارآمًسی

    

    

 )کارآموسی(3+21 جمع
 

 تزم هشتم

 نام درس
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 َای مخابزاتیسیستم -2الکتزيویک 3 تخصصی مذارَای مخابزاتی

 (مذارَای مخابزاتی) 1 تخصصی آس مذارَای مخابزاتی

 (ریشمًج ي آوته) 1 تخصصی ریشمًج ي آوتهآس 

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 --- 3 اختیاری دريس اختیاری

 --- 2 عمًمی داوص خاوًادٌ ي جمعیت

    

    

    

 24 جمع

 

 انتخابی -دروس تخصصی 

 نام درس
 نوع

 درس

تعذاد 

 واحذ
 (نیاسهمنیاس)پیش

 )کىتزل خطی( -2الکتزيویک  3 اوتخابی ک آوالًگالکتزيوی

 َاسیگىال يسیستم -2الکتزيویک  3 اوتخابی فیلتز ي سىتش مذار

 َای مخابزاتیاصًل سیستم 3 اوتخابی َای مخابزاتیضبکٍ

 َای مخابزاتیاصًل سیستم 3 اوتخابی سیممخابزات بی

 2 ریاضی عمًمی 3 اوتخابی جبز خطی

 وًیسی کامپیًتزبزوامٍ 3 اوتخابی وًیسی پیطزفتٍبزوامٍ

 َای مخابزاتیاصًل سیستم -َا ي امًاجمیذان 3 اوتخابی سیستم مخابزات وًری

 َای دیجیتالپزداسش سیگىال 1 اوتخابی َای دیجیتالآس پزداسش سیگىال

 انتخابی فوق الشامی است.-واحذی اس مجموعه دروس تخصصی 4گذرانذن دو درس 

 

 مخابرات گرایش -رشته مهنذسی برق چارت درسی


