
  

     به بعد 94مهندسی برق ورودينیمسال اول تا پنجم مشترك دروس پیشنهادي برنامه 

  

  ترم   
  

  ردیف
  ترم پنجم  ترم چهارم  ترم سوم  ترم دوم  ترم اول

1  
  1عمومی  ریاضی

96001     3  
  2عمومی  ریاضی

96002     3  
  ریاضی مهندسی 

210115     3  
  1الکترونیک 

210122     3  
  2الکترونیک 

210123     3  
1-1  1-2  ،3 -2  3-3  1-4  

2  
  1فیزیک 
96010     3  

  2فیزیک 
96011     3  

  الکترومغناطیس 
210119     3  

  1هاي الکتریکی  ماشین
210124      3  

  2هاي الکتریکی  ماشین
210125     3  

)2-1(  2-2  ،)1 -3(  3-3 ،2-3  2-4  

3  
نویسی  برنامه

  کامپیوتر
96006     3  

  دیفرانسیل معادالت
96003     3  

  1مدارهاي الکتریکی 
210117     3  

  2مدارهاي الکتریکی 
210118     3  

  هاي کنترل خطی  سیستم
210121     3  

)1-2(  5-2 ،2-2 ،3-2  3-3  3-4 ،4-4  

4  
  فارسی زبان 

93107     3  
  محاسبات عددي 

96007     2  
  احتمال مهندسی 

96022     3  
  ها سیستمها و  سیگنال

210120     3  
  یمخابراتهاي  اصول سیستم

210126     3  
3-1 ،)3-2(  1-2  1-3  4-3 ،4-4  

5  
  انگلیسی زبان 

93108     3  
  آشنایی با مهندسی برق

210116     1  
   2آز فیزیک 

96111     1  
   1هاي دیجیتال  سیستم

210128     3  
  1 انرژي الکتریکیهاي  سیستمتحلیل 

210127     3  
  )6 -2( ،)2-2(  3-3  )2-5(  

6  
  کارگاه عمومی

37011     1  
  1آز فیزیک 

96110     1  
  کارگاه برق 

210114     1  
  گیري و اندازه آز مدار

210130     1  
   1 هاي الکتریکی آز ماشین
210131     1  

)2-1(  6 -1  5-3 ،3-3   6 -4 ،)2 -5(  

7  
کشی  نقشه

  مهندسی
210113     1  

  دروس عمومی
  *****   2  

  دروس عمومی
     *****2  

  دروس عمومی
*****     2  

  آز الکترونیک 
210132     1  

      6 -4 ،)1 -5(  

8  -  
  دروس عمومی
     *****2  

  1تربیت بدنی 
93109     1  

  2تربیت بدنی 
93110     1  

  1هاي دیجیتال  سیستمآز 
 210134     1  

    8-3  6 -4 ،)5 -4(  
تعداد 
  18  19  17  17  17  واحد

  

 درس ذکر ) نیاز هم(نیاز و  در باکس زیر درس پیش. در باکس هر درس از راست به چپ کد درس و واحد درس ثبت شده است
  .شده که عدد سمت چپ شماره ترم و عدد سمت راست شماره ردیف درس است

  توجه شودپشت برگه به مطالب داده شده در دروس عمومی براي انتخاب. 

  

  



  

  

  معارف اسالمیجدول دروس عمومی 
  

یف
رد

  

تعداد   نام درس  گرایش
  واحد

  مبانی نظري اسالم  1

  2  1اندیشه اسالمی 
  2  2اندیشه اسالمی 
  2  انسان در اسالم

  2  حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

  اخالق اسالمی  2

  2  فلسفه اخالق
  2  اخالق اسالمی

  2  ین زندگییآ
  2  عرفان عملی اسالمی

  اسالمیانقالب   3
  2  انقالب اسالمی ایران

  2  آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
  2  )ره(اندیشه اسالمی امام خمینی 

  تاریخ و تمدن اسالمی  4
  2  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

  2  تاریخ تحلیلی صدر اسالم
  2  تاریخ امامت

  آشنایی با منابع اسالمی  5
  2  تفسیر موضوعی قرآن

  2  تفسیر موضوعی نهج البالغه
  

  :توضیحات

  :واحد دروس عمومی تا انتهاي دوره کارشناسی از جدول فوق بر طبق قوانین ذیل بایستی گذرانده شوند 12تعداد          

  واحد از مجموعه دروس مبانی نظري اسالم 4دو درس به ارزش  
  واحد از مجموعه دروس اخالق اسالمی 2یک درس به ارزش  
  واحد از مجموعه دروس انقالب اسالمی 2درس به ارزش یک  
  واحد از مجموعه دروس تاریخ تمدن اسالمی 2یک درس به ارزش  
  واحد از مجموعه دروس آشنایی با منابع اسالمی 2یک درس به ارزش  

  

  


