
 

 باسمه تعالی

 

 و ما بعد( 1400الزم االجرا برای ورودی )ترکیب واحدهای درسی مهندسی برق 

 تعداد واحد نوع درس

 22 دروس عمومی

 27 دروس پایه

 53 الزامی( تخصصی) اصلی  دروس

 3 پروژه

 35 دروس اختیاری

 0 *کاراموزی

 2 کارآفرینی

 142 جمع
 ته( ولی بدون احتساب در واحدها و معدل، الزامی است.ساع 320واحدی ) 3گذراندن کاراموزی *

 

 برنامه جدیددروس مشترک مهندسی برق )عمومی + پایه( در 

 واحد دروس پایه واحد دروس عمومی

 4 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 3 زبان فارسی

 1 کارگاه عمومی 3 زبان انگلیسی

 1 1آز فیزیک 2 1اندیشه اسالمی

 1 2آز فیزیک 2 2اندیشه اسالمی

 3 1ریاضی عمومی 2 اخالق اسالمی

 3 2ریاضی عمومی 2 انقالب اسالمی ایران

 3 1فیزیک 2 تاریخ امامت

 3 2فیزیک 2 تفسیر قرآن

 3 مهندسی تاحتماالآمار و  1 1تربیت بدنی

 2 محاسبات عددی 1 2تربیت بدنی

 3 معادالت دیفرانسیل 2 دانش خانواده

 27 احدهاجمع و 22 جمع واحدها
 

 برنامه جدیددر الزامی(  تخصصی) اصلی دروس

 واحد نام درس واحد نام درس

 3 1های الکتریکی ماشین 3 اقتصاد مهندسی

 3 های مخابراتی اصول سیستم 2 (می توان اخذ کرد به بعد 6)از ترم  زبان تخصصی

 3 1های انرژی الکتریکی تحلیل سیستم 3 مبانی مهندسی برق

 3 1دیجیتالهای  سیستم 3 ریاضیات مهندسی

 3 2های دیجیتال سیستم 3 1مدارهای الکتریکی

 1 آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 3 2مدارهای الکتریکی

 1 1های الکتریکی آزمایشگاه ماشین 3 الکترومغناطیس

 1 آزمایشگاه الکترونیک 3 ها ها و سیستم سیگنال

 1 های کنترل خطی آزمایشگاه سیستم 3 های کنترل خطی سیستم

 1 1های دیجیتال آزمایشگاه سیستم 3 1الکترونیک

 1 2های دیجیتال آزمایشگاه سیستم 3 2الکترونیک

 53 جمع واحدها

 5 واحد( 2واحد( و کارآفرینی ) 3( و پروژه )0کارآموزی )

 58 با احتساب پروژه و کار آفرینی اصلیجمع کل واحدهای 
 



 

 تخصصی  ترکیب دروس پیشنهادی در سبد دروس 

 واحد (El) کیالکترونتمرکز  واحد (Opاختیاری ) واحد (Poکز قدرت )تمر

 3 3الکترونیک 3 های فشار قوی طرح پست 3 2انرژی الکتریکیهای تحلیل سیستم 

 3 مدارهای مخابراتی 3 عایق و فشار قوی 3 2 های الکتریکی ماشین

 3 ندههای ریزپرداز طراحی سیستم 3 ماشین مخصوص 3 3 یکیالکتر یها ماشین

 FPGA 4 3 تولید انرژی الکتریکی 3 الکترونیک صنعتی

 3 ابزار دقیق 1 حفاظتو آز رله  3 تاسیسات الکتریکی

 3 اتوماسیون صنعتی 3 ابزار دقیق 3 رله و حفاظت

 1 ریزپردازندهآزمایشگاه  3 اتوماسیون صنعتی 1 2آزمایشگاه ماشین 

 1 کارگاه برق 3 های ریزپردازنده ستمطراحی سی 1 های قدرت آزمایشگاه تحلیل سیستم

   1 ریزپردازندهآزمایشگاه  1 کارگاه برق

   1 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی  

   3 2ماشین   

   3 الکترونیک صنعتی  

   3 تاسیسات الکتریکی  

   1 2آزمایشگاه ماشین   

   3 فیزیک الکترونیک  

  DSP 3   

   1 یآزمایشگاه اتوماسیون صنعت  

   3 درس اختیاری به تشخیص گروه/مدیرگروه  

 21 جمع واحدها 44 شده ارائهکل واحدهای  21 جمع واحدها

  گذراند.( بدروس اختیاری )ستون میانیاز  واحد 14و نیز )دروس تخصصی( واحد درس مربوط به تمرکز  21دانشجو باید 

 واهد بودبصورت زیر خ )با احتساب درس کارآفرینی( مجموع واحدها : 

 واحد 142=  )اختیاری(14+  )تمرکز( 21+  )اصلی( 58+  )پایه( 27+  )عمومی( 22

 

 

 تخصصی عناوین دروس و هایالیت خانه های جدول رنگنمادها و راهنمای 

El درس مختص تمرکز الکترونیک 

Po درس مختص تمرکز قدرت 

Op  و قدرتالکترونیک  شده برای هر دو تمرکز ارائهدرس اختیاری 

El / Op دروس مختص تمرکز الکترونیکشده از مجموعه  ارائهاختیاری  درس 

Po / Op دروس مختص تمرکز قدرتشده از مجموعه  ارائهاختیاری  درس 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و ما بعد 1400کارشناسی مهندسی برق برای ورودی  چارت

  انجام می شود. ، پنجمانتخاب یکی از دو گرایش الکترونیک و قدرت در پایان نیمسال 

 می شود ارائهبصورت مشترک برای دو گرایش  ،تا نیمسال پنجم ، از نیمسال اول(الزامی) اصلیپایه و  همه دروس. 

 :نگذرانده  درس را ی که قبالدر صورت)را درس  هم نیازرا قبال گذرانده باشد و نیز آن درس  «پیش نیاز» بایدبرای اخذ هر عنوان درسی، دانشجو  توجه

 دروس هم نیاز داخل پرانتز مشخص شده اند.اخذ کند.  در همان نیمسال نیز است(

 نیم سال اول

 توضیحات )هم نیاز( نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس عملی نظری واحد عنوان درس ردیف

  - پایه    3 1ریاضی عمومی  .1
  - پایه    3 1فیزیک  .2
  )کارگاه عمومی( اصلی    3 مهندسی برقمبانی   .3
  - پایه    1 کارگاه عمومی  .4
  - عمومی    3 زبان فارسی  .5
  - عمومی    3 زبان انگلیسی  .6
  - عمومی    2 1اندیشه اسالمی  .7
 (واحد اصلی 3 و واحد پایه 7 ،واحد عمومی 8)شامل  18 مجموع واحد ها 

 

 

 دومنیم سال 

 توضیحات )هم نیاز( یش نیازنام درس پ نوع درس کد درس عملی نظری واحد عنوان درس ردیف

  1ریاضی عمومی پایه    3 2ریاضی عمومی  .1
  (1فیزیک) پایه    3 2فیزیک  .2
  (2)ریاضی عمومی پایه    3 معادالت دیفرانسیل  .3
  (2ریاضی عمومی) پایه    3 مهندسی تاحتماالآمار و   .4
   پایه    4  برنامه سازی و کامپیوتر مبانی  .5
  (1)فیزیک پایه    1 1کفیزی مایشگاهآز  .6
  - عمومی    2 اخالق اسالمی  .7
 (اصلی 3و  پایه 24 ،واحد عمومی 10شامل ) واحد 37: از ابتدامجموع  19 مجموع واحد ها 

 

 

 سومنیم سال 

 توضیحات )هم نیاز( نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس عملی نظری واحد عنوان درس ردیف

 اصلی    3 1مدارهای الکتریکی  .1
 + معادالت دیفرانسیل

 (2فیزیک)
 

  مهندسی( )ریاضی + 2فیزیک اصلی    3 الکترومغناطیس  .2
  معادالت دیفرانسیل + 2ریاضی  اصلی    3 ریاضیات مهندسی  .3
  (1مدارهای الکتریکی) اصلی    3 1سیستمهای دیجیتال  .4
  )معادالت( + کامپیوتر مبانی پایه    2 محاسبات عددی  .5
  1+ آز فیزیک 2فیزیک پایه    1 2فیزیک ایشگاهمآز  .6
  - عمومی    2 (2اندیشه اسالمیدرس عمومی )  .7
  - عمومی    1 1تربیت بدنی  .8

 اصلی( 15پایه و  27واحد عمومی،  13واحد )شامل  55مجموع از ابتدا:  18 مجموع واحد ها 

 

 



 

 

  نیم سال چهارم

 توضیحات )هم نیاز( نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس عملی نظری واحد عنوان درس ردیف

  1مدار الکتریکی اصلی    3 1الکترونیک  .1
  مغناطیس + (1مدار) اصلی    3 1ماشینهای الکتریکی  .2
  ریاضیات مهندسی اصلی    3 سیگنالها و سیستمها  .3
  1سیستمهای دیجیتال اصلی    3 2سیستمهای دیجیتال  .4
  1مدار الکتریکی اصلی    3 2مدارهای الکتریکی  .5
  (1)مدارهای الکتریکی اصلی    1 آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری  .6

   Po / Op  1 کارگاه برق  .7
El / Op مشترک برای هر کارگاه عمومی 

 تمرکز دو

 تخصصی( 1اصلی و  31پایه و  27واحد عمومی،  13واحد )شامل  72مجموع از ابتدا:  17 مجموع واحد ها 
 

 نیم سال پنجم

 توضیحات )هم نیاز( نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس عملی نظری واحد عنوان درس ردیف

  1الکترونیک اصلی    3 2الکترونیک  .1

 اصلی    3 1تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی  .2
+ + )محاسبات( (1ماشین)

 (2)مدار
 

  سیگنالها و سیستمها اصلی    3 سیستمهای کنترل خطی  .3
  احتمال مهندسی+ سیگنال اصلی    3 اصول سیستمهای مخابراتی  .4
  1ماشینهای الکتریکی    Po / Op 3 2ماشینهای الکتریکی  .5

  2سیستمهای دیجیتال    El / Op 3 طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای  .6

  (1آز مدار + )الکترونیک اصلی    1 1الکترونیک مایشگاهآز  .7
  1سیستمهای دیجیتال اصلی    1 1های دیجیتالسیستم مایشگاهآز  .8
   عمومی    2 (دانش خانوادهدرس عمومی )  .9

 تخصصی( 4اصلی،  45پایه و  27واحد عمومی،  15واحد )شامل  91مجموع از ابتدا:  19 مجموع واحد ها 
 

 مششنیم سال 

 توضیحات نیاز()هم  نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس عملی نظری واحد عنوان درس ردیف

  )کنترل خطی( اصلی    1 آز کنترل خطی  .1

  1ماشین اصلی    1 1آز ماشین  .2

 اصلی    1 2آز سیستم دیجیتال  .3
 + 2سیستم دیجیتال 

 1آز سیستم دیجیتال 
 

 Elه برای ارائ - اصلی    3 اقتصاد مهندسی  .4

  2الکترونیک El    3 3الکترونیک  .5

6.  FPGA 4    El 2یتالسیستم دیج+  1الک  
  کنترل خطی El/Op    3 ابزار دقیق  .7
  1انرژی .تحلیل س Po    1 تحلیل سیستم قدرتآز   .8
  2ماشین Po    3 3ماشین   .9

  مغناطیسالکترو Op    3 و فشار قوی عایق  .10
 Poبرای ارائه 2الکترونیک Po/Op    3 صنعتی ترونیکالک  .11

 Poبرای ارائه 1مدار  Po/Op    3 تاسیسات الکتریکی  .12

   عمومی    2 درس عمومی )تاریخ اسالم(  .13
 (تخصصی 14اصلی،  51، پایه 27عمومی،  17واحد )شامل  109مجموع از ابتدا:  18 الکترونیک تمرکزمجموع واحد انتخابی  
 (تخصصی 17اصلی،  48پایه،  27عمومی،  17واحد )شامل  109مجموع از ابتدا:  18 تمرکز قدرتمجموع واحد انتخابی  



 

 

 (بدون احتساب در معدل )البته اخذ خواهد کردتابستان را در  کارآموزیدانشجو درس  ،از پایان نیمسال ششم. 
 مهفتنیم سال 

 توضیحات )هم نیاز( نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس عملی نظری واحد عنوان درس ردیف

  + مخابرات2الکترونیک El    3 مدار مخابراتی 1 .1

  کنترل El/Op    3 صنعتی اتوماسیون  .2

  2فیزیک El/Op    3 فیزیک الکترونیک  .3

  طراحی س. ریزپردازنده  El/Op    1 آز طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای  .4

  2الکترونیک El/Op    3 الکترونیک صنعتی  .5

  1مدار  Po/Op    3 تاسیسات  .6

 Poبرای ارائه - اصلی    3 اقتصاد مهندسی  .7

 Poبرای ارائه زبان عمومی لیاص    2 زبان تخصصی  .8

  1انرژی  .تحلیل س Po    3 2تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی  .9

  1+آز ماشین2ماشین Po/Op    1 2آز ماشین  .10

  3ماشین Po/Op    3 ماشین مخصوص  .11

 Poبرای ارائه - اصلی    2 کارآفرینی  .12

  صنعتی ترونیکالک Op    1 آز الک صنعتی  .13

       2 عمومی )انقالب(  .14

15.          

 (تخصصی 30اصلی،  51پایه،  27عمومی،  19واحد )شامل  127مجموع از ابتدا:  18 تمرکز الکترونیکمجموع واحد انتخابی  
 (تخصصی 25اصلی،  55پایه،  27عمومی،  19واحد )شامل  126مجموع از ابتدا:  17 تمرکز قدرتمجموع واحد انتخابی  

 

 مهشتنیم سال 

 توضیحات )هم نیاز( نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس عملی نظری واحد رسعنوان د ردیف

  واحد 100بعد از  اصلی    3 پروژه 1 .1
  زبان عمومی اصلی    2 زبان تخصصی  .2

3.  DSP 3    Op سیگنال  
  الکترونیک صنعتی Op    1 الکترونیک صنعتیآز   .4

  صنعتی اتوماسیون Op    1 صنعتی آز اتوماسیون  .5

  2بررسی Po    3 له حفاظتر  .6
  )رله حفاظت( Op    1 رله حفاظت آز  .7
  (2عایق+)بررسی Op    3 طرح پست  .8
  3ماشین Op    3 تولید نیروگاه  .9

  - اصلی    2 کارآفرینی  .10

       2 عمومی )تفسیر(  .11

       1 2تربیت بدنی  .12

 (تخصصی 35اصلی،  58 پایه، 27عمومی،  22شامل واحد ) 142مجموع از ابتدا:  15 تمرکز الکترونیکمجموع واحد انتخابی  
 (تخصصی 35اصلی،  58پایه،  27عمومی،  22واحد )شامل  142مجموع از ابتدا:  16 تمرکز قدرتمجموع واحد انتخابی  

 

 



 

 )برای تسهیل مقایسه و بررسی(برنامه سه ترم آخر هر تمرکز به تفکیک 

 نیمسال هفتم  نیمسال ششم
 قدرتتمرکز   الکترونیکتمرکز   قدرتتمرکز   رونیکالکتتمرکز 

 نوع درس واحد عنوان درس
 پیش نیاز

 )هم نیاز(

 
 نوع درس واحد عنوان درس

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

 
 نوع درس واحد عنوان درس

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

# 
 نوع درس واحد عنوان درس

پیش نیاز )هم 

 نیاز(

 )کنترل( اصلی 1 آز کنترل  )کنترل( اصلی 1 آز کنترل
 

 E 3 مدار مخابراتی
 +3الک

 مخابرات
اقتصاد  

 مهندسی
 - اصلی 3

 1ماشین اصلی 1 1آز ماشین  1ماشین اصلی 1 1آز ماشین
 

 کنترل El/Op 3 اتوماسیون
زبان  

 تخصصی
 زبان عمومی اصلی 2

آز س 
 2دیجیتال

 اصلی 1
آز  + 2س.دیجیتال

 1س
 

آز س 
 2دیجیتال

 اصلی 1
آز  + 2س.دیجیتال

 1س
فیزیک  

 ترونیکالک
3 El/Op 2فیزیک 

 
 1بررسی Po 3 2بررسی

اقتصاد 
 مهندسی

 1بررسی Po 1 آز بررسی  - اصلی 3
 

 میکرو El/Op 1 آز میکرو
 

 Po/Op 1 2آز ماشین
+آز 2ماشین

 1ماشین

 2ماشین Po 3 3ماشین   2الکترونیک El 3 3الکترونیک
 

 (2الکترونیک) Po/Op 3 الک صنعتی
ماشین  

 مخصوص
3 Op 3ماشین 

FPGA 4 El 3 عایق  2س دیجیتال Op 3 تاسیسات  (1)بررسی Po/Op (1بررسی)  اصلی 2 کارآفرینی - 

 (2الکترونیک) Po/Op 3 الک صنعتی  کنترل El/Op 3 ابزار دقیق
عمومی  

 )انقالب(
2  

آز الک   
 صنعتی

1 Op الک صنعتی 

   2 عمومی        (1بررسی) Po/Op 3 تاسیسات    2 عمومی

   17 جمع واحد    18 جمع واحد    2 عمومی     

     18 جمع واحد    18 واحدجمع 
 واحد( ولی بدون احتساب در معدل 3تابستان بعد از پایان نیمسال ششم: کارآموزی )

 
  6ترم مجموع تا آخر (El:) 109 ( 14اصلی،  51پایه و  27عمومی،  17واحد )تخصصی 

  6ترم مجموع تا آخر (Po:) 109 ( 17اصلی،  48پایه و  27عمومی،  17واحد )تخصصی 

 
  7ترم مجموع تا آخر (El:) 127 ( 30اصلی،  51پایه و  27عمومی،  19واحد )تخصصی 

  7ترم مجموع تا آخر (Po:) 126 ( 25اصلی،  55پایه و  27عمومی،  19واحد )تخصصی 

 
  8ترم مجموع تا آخر (El:) 142 ( 35اصلی،  58پایه و  27عمومی،  22واحد )تخصصی 

  8ترم مجموع تا آخر (Po:) 142 ( 35اصلی،  58پایه و  27عمومی،  22واحد )تخصصی 

 

  

 نیمسال هشتم
  قدرتتمرکز   الکترونیکتمرکز 

 نوع درس واحد عنوان درس
 پیش نیاز

 )هم نیاز(

 
 نوع درس واحد عنوان درس

 پیش نیاز

 )هم نیاز(
 

  واحد 100بعد از  اصلی 3 پروژه  حدوا 100بعد از  اصلی 3 پروژه
  2بررسی Po 3 رله حفاظت  زبان عمومی اصلی 2 زبان تخصصی

DSP 3 Op 
آز رله   سیگنال

 حفاظت
1 Op )رله حفاظت(  

آز الک 
 صنعتی

1 Op الک صنعتی 
 

  (2عایق+)بررسی Op 3 طرح پست

 اتوماسیون Op 1 آز اتوماسیون
و تولید  

 نیروگاه
3 Op 3ماشین  

    2 عمومی  - اصلی 2 کارآفرینی
    1 2تربیت بدنی  -  2 عمومی

         1 2تربیت بدنی

    16 جمع واحد    15 جمع واحد

 

 

 

 

 


