
دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر-  و بعد از آن95دروس دوره کارشناسی مهندسی برق برای ورودی های 

:  نام تمرکز:سال ورود:شماره دانشجویی:نام و نام خانوادگی

(دروس اجباری)دروس تمرکز :دروس عمومی

گذراندهواحدتمرکز کنترلگذراندهواحدتمرکز الکترونيکگذراندهواحدنام درس

۳سیستم های کنترل پیشرفته۳۱فیزیک مدرن۱۲۱معارف اسالمي ۱

۳جبر خطي۳۲فیزیک الکترونیک۲۲۲معارف اسالمي ۲

۳تحقیق در عملیات۳۳۳الکترونیک ۲۳اخالق و تربیت اسالمي۳

۳*ابزار دقیق ۳۴*مدارهای مخابراتي۲۴انقالب اسالمي و ریشه های آن۴

۳*کنترل صنعتي۳۵*الکترونیک صنعتي۲۵تاریخ اسالم۵

۳*اتوماسیون صنعتي۳۶*طراحي بر اساس ریزپردازنده۲۶متون اسالمي۶

۳**مباني مهندسي مکاترونیک ۳۷الکترونیک دیجیتال۳۷فارسي۷

۳**سیستم های هوشمند ۳۸**فیلتر و سنتز مدار۳۸زبان انگلیسي۸

۳***سیستم های کنترل دیجیتال۳۹**(DSP)پردازش سیگنال دیجیتال ۱۱۹تربیت بدني ۹

۱***آزمایشگاه کنترل دیجیتال۲۱۱۰آزمایشگاه الکترونیک ۲۱۱۰تربیت بدني ۱۰

۲۲( آزمایشگاه۱ درس و ۷)جمع واحد ۱***آزمایشگاه طراحي بر اساس ریزپردازنده۲۱۱جمعیت و تنظیم خانواده۱۱

 درس۳ از ۲* ۱***آزمایشگاه الکترونیک صنعتي۰۱۲کارگاه آموزش مهارت های زندگي۱۲

 درس۲ از۱** ۱***آزمایشگاه مدارهای مخابراتي۲۲۱۳جمع واحد

همز مان با درس ***۱***۳آزمایشگاه الکترونیک ۱۴

گذراندهواحدتمرکز مخابرات۲۱( آزمایشگاه۳ درس و ۶)جمع واحد :دروس پایه

۳*۱مایکروویو ۱ درس۳ از ۱* گذراندهواحدنام درس

۳*۱آنتن ۲ درس۲ از ۱** ۱۳ریاضي عمومي ۱

۳*مدارهای مخابراتي۳ آزمایشگاه۴ از ۲*** ۲۳ریاضي عمومي ۲

۳میدان ها و امواج۴گذراندهواحدتمرکز بيوالکتریک۱۳فیزیک ۳

۳پردازش سیگنال های دیجیتال۳۵فیزیولوژی و آناتومي۲۳۱فیزیک ۴

۳مخابرات دیجیتال۳۶مدل سازی محاسباتي سیستم های فیزیولوژی۳۲آمار و احتماالت مهندسي۵

۳مخابرات بي سیم۳۷مقدمه ای بر فیزیک پزشکي ۲۳محاسبات عددی۶

۱**آز آنتن۳۸مقدمه ای بر مهندسي پزشکي۳۴معادالت دیفرانسیل۷

۱**آز مایکروویو۳۹اصول تصویرنگاری پزشکي۴۵مباني کامپیوتر و برنامه سازی۸

۱***آز مخابرات دیجیتال۳۱۰تجهیزات عمومي بیمارستاني و کلینیک های پزشکي۱۱۶آزمایشگاه فیزیک  ۹

۱***آز مدارهای مخابراتي۳۱۱(DSP)پردازش سیگنال دیجیتال ۲۱۷آزمایشگاه فیزیک  ۱۰

۱***آز پردازش دیجیتال۱۱۲آزمایشگاه سیگنال های حیاتي۱۸کارگاه عمومي۱۱

۲۱( آزمایشگاه۳ درس و ۶)جمع واحد ۲۲( آزمایشگاه۱ درس و ۷)جمع واحد ۲۷جمع واحد

 درس۳ از ۲* :دروس اصلی

 آزمایشگاه۲ از ۱** گذراندهواحدتمرکز سيستم های دیجيتالگذراندهواحدنام درس

 آزمایشگاه۳ از FPGA*۴ ***۲طراحي سیستم های نهفته مبتني بر ۳۱اقتصاد مهندسي۱

گذراندهواحداختياری۳مقدمه ای بر الگوریتم های طراحي سیستم های دیجیتال۲۲زبان تخصصي ۲

۳های دیجیتالسنجي سیستم درستي۳۱طراحي در سطح سیستم۳۳مقدمه ای بر مهندسي برق۳

۳های خیلي فشردهطراحي سیستم۳۲طراحي سیستم های نهفته مبتني بر هسته۳۴ریاضیات مهندسي۴

۳تاسیسات الکتریکي۳۳الکترونیک دیجیتال۱۳۵مدارهای الکتریکي ۵

۳اندازه گیری الکتریکي۳۴شبیه سازی شيءگرای سیستم های الکترونیکي۲۳۶مدارهای الکتریکي ۶

۳طرح خطوط انتقال انرژی و پروژه۱۹۵(*  آزمایشگاه۱ درس و ۶)جمع واحد ۳الکترومغناطیس۷

*۳سیگنال ها و سیستم ها۸ ۳تولید و نیروگاه۶. واحد آزمایشگاه ارائه مي گردد۱ واحد درس و ۳در قالب 

۳ماشین مخصوص۳۷سیستم های کنترل  خطي۹

۱آزمایشگاه الکترومغناطیس۸گذراندهواحدتمرکز قدرت۱۳الکترونیک ۱۰

۲۳فیزیولوژی ۲۳۹تحلیل سیستم های انرژی الکتریکي ۲۳۱الکترونیک ۱۱

۳مدیریت اطالعات پزشکي۲۳۱۰ماشین های الکتریکي ۱۳۲ماشینهای الکتریکي ۱۲

۳اصول توانبخشي و وسایل و دستگاه ها۳۱۱الکترونیک صنعتي۳۳اصول سیستم های مخابراتي۱۳

۳شبکه های کامپیوتری۳۱۲*۳ماشین های الکتریکي ۱۳۴تحلیل سیستم های انرژی الکتریکي ۱۴

تمام دروس تمام تمرکزها۳۱۳رله و حفاظت سیستم ها۱۳۵سیستم های دیجیتال ۱۵

تمام دروس رشته مهندسي کامپیوتر۳۱۴*طرح پست های فشار قوی و پروژه۲۳۶سیستم های دیجیتال ۱۶

یک درس از کارشناسي ارشد دانشکده۳۱۵عایق ها و فشار قوی۱۷آزمایشگاه مدار و اندازه گیری الکتریکي۱۷

یک درس از سایر دانشکده ها۲۱۱۶آزمایشگاه ماشین های الکتریکي ۱۱۸آزمایشگاه ماشین های الکتریکي ۱۸

۱۵-۱۷جمع واحد ۱آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی۱۱۹آزمایشگاه الکترونیک ۱۹

۱آزمایشگاه حفاظت و رله ها۱۱۰آزمایشگاه سیستم های کنترل خطي۲۰

۱آزمایشگاه تحلیل سیستم های انرژی۱۱۱ ۱آزمایشگاه سیستم های دیجیتال ۲۱

واحدنوع درس۲۲( آزمایشگاه۴ درس و ۶)جمع واحد ۲۱آزمایشگاه سیستم های دیجیتال ۲۲

۲۲عمومي درس۲ درس از ۱* ۳پروژه کارشناسي۲۳

۲۷پایه۰کارآموزی۲۴

۵۶اصلي۵۶جمع واحد

۲۲-۱۹تمرکز

۱۸-۱۵اختیاری

۱۴۲جمع

:مجموع واحدها


