
 نمایندخاب واحد را از جدول ذیل مطابق توضیحات انت 12 عنوان درسی معادل 6 ی که دانشجویان بایدمعارف دروس

 

 نمایندانتخاب تمام این عناوین را  دروس عمومی که دانشجویان باید

 

 انتخاب نماینداجباری که دانشجویان باید یک عنوان درس را  -دروس اختیاری

 ، مدیرگروه مهندسی برقبا احترام، قربان زاده                                                                                                                                                  

 توضیحات تعداد واحد کد درس نام درس ردیف

1 
دروس  زِپیش نیااین درس  2 100009 1اندیشه اسالمی 

 می باشد 2ردیف 

  2 100010 2اندیشه اسالمی  2

دو از بین این دروس باید 
 درس به اختیار انتخاب شود

 2 100401 انسان در اسالم 2

 2 100402 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 2

  2 100403 فلسفه اخالق 3

از بین این دروس باید یک 

 درس به اختیار انتخاب شود
 2 100015 اخالق اسالمی 3

 2 100016 آیین زندگی در اسالم 3

 2 100017 عرفان عملی در اسالم 3

  2 100018 انقالب اسالمی ایران 4

از بین این دروس باید یک 

 درس به اختیار انتخاب شود
 2 100019 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 4

 2 100020 اندیشه  سیاسی امام خمینی 4

  2 100404 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 5

از بین این دروس باید یک 

 2 100407 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 5 اختیار انتخاب شوددرس به 

 2 100405 تاریخ امامت 5

از بین این دروس باید یک  2 100408 تفسیر موضوعی قرآن 6

 2 100406 تفسیر موضوعی نهج البالغه 6 درس به اختیار انتخاب شود

 توضیحات تعداد واحد کد درس نام درس ردیف

  2 100271 فارسی عمومی  .1

  3 100291 زبان خارجه عمومی  .2

  2 100319 دانش خانواده  .3

 1ورزش  پیش نیازِاین درس  1 920001 تربیت بدنی   .4

 می باشد

  1 920002 1ورزش   .5

 توضیحات تعداد واحد کد درس نام درس ردیف

 یمهندس انیدانشجوتمام  2 100316 آشنایی با دفاع مقدس  .1

را  ینیکارآفردرس  دیبرق با

 اخذ نمایند.

 1401دانشجویان ورودی  فقط

دیگر  باید یک درس و مابعد

 این فرینی ازآعالوه بر کار

لیست به اختیار انتخاب 

 نمایند.

 2 100409 کارآفرینی  .2

 2 100411 مهارت های زندگی دانشجویی  .3

 2 100412 شناخت محیط زیست  .4

 2 100415 آشنایی با کلیات حقوق شهروندی  .5

 2 100413 مدیریت بحران  و استاندارد سازی  .6


