
  و ماقبل92  وروديكنترلبرنامه ترم بندي دروس رشته مهندسي برق گرايش 

تشم ّطتن تشم ّفتن تشم ضطن تشم پٌجن تشم چْاسم تشم سَم تشم دٍم تشم اٍل  

 1سياضي  1

96001     3 

 2سياضي 

96002     3 

سياضي هٌْذسي  

96021     3 

تجضيِ ٍ تحليل سيستوْا 

37040     3 

سيستوْاي كٌتشل خطي  

37041     3 

 اصَل هيکشٍكاهپيَتشّا

37074       3 

الکتشًٍيك صٌعتي 

211214       3 

سيستوْاي كٌتشل ديجيتال ٍ غيشخطي   

 37171     3          

  1-1 1-2 ، 3-2 1-3 1-4 4-4 3-4 2-7 

 1فيضيك  2

96010     3 

 2فيضيك 

96011     3 

الکتشٍهغٌاطيس  

37029     3 

 1هاضيٌْاي الکتشيکي 

37034     3 

  2هاضيٌْاي الکتشيکي 

37035     3 

 جبشخطي

211515     3 

 سيستوْاي كٌتشل هذسى

211513        3 

 آص كٌتشل صٌعتي

211520     1 

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

ِ ًَيسي كاهپيَتش  3 بشًاه

33107     3 

هعادالت ديفشاًسيل 

96003     3 

  1الکتشًٍيك 

37030     3 

 2الکتشًٍيك 

37032     3 

  1بشسسي سيستوْاي لذست 

37043     3 

 كٌتشل صٌعتي

211516     3 

پشٍطُ كاسضٌاسي 

210136      3 

 دسس اختياسي

     *****3 

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

فاسسي عوَهي  4

93107     3 

 1هذاسّاي الکتشيکي 

37025     3 

 2هذاسّاي الکتشيکي 

37026     3 

هذاسّاي هٌطمي  

37038     3 

  1هخابشات 

37044     3 

 ابضاسدليك

211514     3 

 ابضاسدليك آص

211521     1 

دسس اختياسي 

     *****3 

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

صباى عوَهي  5

93108     3 

هحاسبات عذدي  

96007     2 

آهاس ٍ احتوال هٌْذسي  

96022      3 

  الکتشيکياًذاصُ گيشي

37027     3 

صباى تخصصي  

37022     2 

 2آص الکتشًٍيك 

37033     1 

  هيکشٍپشٍسسَس آص

37062      1 

 دسٍس عوَهي

     *****2 

  3-1 ،(3-2 )1-1 4-2 5-1 3-4 1-6  

كاسگاُ عوَهي  6

37011     1 

ِ كطي صٌعتي  ًمط

37023     1 

آص هذاس 

37028     1 

  2تشبيت بذًي 

93110     1 

  1آص هاضيي 

37031     1 

آص كٌتشل خطي 

210133     1 

دسس اختياسي 

     *****3 

 داًص خاًَادُ ٍ جوعيت

     *****2 

   4-2  (2-5) 1-5   

 1تشبيت بذًي  7

93109     1 

كاسگاُ بشق  

37021     1 

 دسٍس عوَهي

     *****2 

 1آص الکتشًٍيك 

37031     1 

آص هذاس هٌطمي  

37039     1 

دسس اختياسي 

     *****3 

 دسٍس عوَهي

     *****2 

 

    3-3 ، 6-3 4-4 ، 6-3    

 آضٌايي با هٌْذسي بشق 8

37173     1 

 1آص فيضيك 

96110     1 

  2آص فيضيك 

96111     1 

 دسٍس عوَهي

     *****2 

 دسٍس عوَهي

     *****2 

 دسٍس عوَهي

     *****2 

  

  (2-1) (2-2)      

 18 17 19 19 18 19 16 14 

. دسس ركش ضذُ كِ عذد سوت چپ ضواسُ تشم ٍ عذد سوت ساست ضواسُ سديف دسس است (ّن ًياص)دس باكس صيش دسس پيص ًياص ٍ . دس باكس ّش دسس اص ساست بِ چپ كذ دسس ٍ ٍاحذ دسس ثبت ضذُ است* 

 سيستوْاي طشاحي ٍاسط، هذاسّاي آص سٌتض، ٍ فيلتش ،3 ٍاسط، الکتشًٍيك هذاسّاي الکتشيکي، هَتَسّاي صٌعتي، كٌتشل الکتشًٍيك هکاتشًٍيك، آص صٌعتي، هباًي بايستي اص بيي دسٍس التصاد هٌْذسي، هباًي كاسآفشيٌي،  اتَهاسيَى ( ٍاحذ12هجوَعاً )دسٍس اختياسي * 

 هباًي ٍ صٌعتي الصم بِ ركش است داًطجَ هَظف است حذالل يکي اص دٍ دسس اتَهاسيَى. هاَّاسُ ٍ دسٍس تخصصي سايش گشايص ّا تحت ساٌّوايي هذيش گشٍُ اًتخاب ضًَذ الکتشيکي، هخابشات تاسيسات هخابشاتي، هذاسّاي ديجيتال، سيگٌالْاي پشداصش ،(FPGA) ديجيتال

 .هکاتشًٍيك سا بِ عٌَاى دسس اختياسي گزساًذُ باضذ

 .بايستي هطابك جذٍل هطخص ضذُ دس پطت بشگِ اًتخاب ضًَذ ( دسس دٍ ٍاحذي6هجوَعاً )دسٍس عوَهي دس بشًاهِ *

كاسآهَصي 

210137     2 



 

 جدول دروس عمومي معارف اسالمي

 تعذاد ٍاحذ ًام دسس گشايص سديف

 هباًي ًظشي اسالم 1

 2 1اًذيطِ اسالهي 

 2 2اًذيطِ اسالهي 

 2 اًساى دس اسالم

 2 حمَق اجتواعي ٍ سياسي دس اسالم

 اخالق اسالهي 2

 2 فلسفِ اخالق

 2 اخالق اسالهي

 2 آييي صًذگي

 2 عشفاى عولي اسالهي

 اًمالب اسالهي 3

 2 اًمالب اسالهي ايشاى

 2 آضٌايي با لاًَى اساسي جوَْسي اسالهي ايشاى

 2 (سُ)اًذيطِ اسالهي اهام خويٌي 

 تاسيخ ٍ توذى اسالهي 4

 2 تاسيخ فشٌّگ ٍ توذى اسالهي

 2 تاسيخ تحليلي صذس اسالم

 2 تاسيخ اهاهت

 آضٌايي با هٌابع اسالهي 5
 2 تفسيش هَضَعي لشآى

 2 تفسيش هَضَعي ًْج البالغِ

 

 : ٍاحذ دسٍس عوَهي تا اًتْاي دٍسُ كاسضٌاسي اص جذٍل فَق بش طبك لَاًيي ريل بايستي گزساًذُ ضًَذ12تعذاد 

  ٍاحذ اص هجوَعِ دسٍس هباًي ًظشي اسالم4دٍ دسس بِ اسصش  

  ٍاحذ اص هجوَعِ دسٍس اخالق اسالهي2يك دسس بِ اسصش  

  ٍاحذ اص هجوَعِ دسٍس اًمالب اسالهي2يك دسس بِ اسصش  

  ٍاحذ اص هجوَعِ دسٍس تاسيخ توذى اسالهي2يك دسس بِ اسصش  

  ٍاحذ اص هجوَعِ دسٍس آضٌايي با هٌابع اسالهي2يك دسس بِ اسصش  



 


