
    

 

واحد  2، واحد تخصصی الزامی 22 واحد اصلی، 14 واحد پایه، 22 واحد عمومی، 22شامل  (، قرائت و روخوانی) به غیر از دروس پیش دانشگاهی واحد 411در مجموع بایددانشجو          

) هم نیاز یا در ترم اول    فیزیک پیش دانشگاهی و دانشگاهیریاضی پیش   ،زبان پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی،  فارسیخذ دروس ا  .واحد تخصصی اختیاری اخذ نماید 41و  تخصصی انتخابی 

اعالم می  www.khuisf.ac.ir. اطالعیه های آموزشی دانشگاه در وب سایت صددر 2/22 باالی با نمره آزمون   است مگر با تشخیص گروه مربوط برای  دانشجویان اجباری  قبل از دروس اصلی مربوط (

 شود
 

 1ترم  2ترم  2ترم  4ترم 
تعداد واحد  درس ردیف

 )نوع درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

تعداد واحد  درس ردیف

 )نوع درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

تعداد واحد  درس ردیف

 )نوع درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

تعداد واحد  درس ردیف

 )نوع درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(
دروس پیش دانشگاهی: ریاضی،  1

 فیزیک، فارسی، زبان 

معادالت و برنامه  )پایه( 2 محاسبات عددی 1 1ریاضی  )پایه( 3 2ریاضی 1 ---

 نویسی کامپیوتر

 2ریاضی  )پایه( 3 احتمال مهندسی 1

هم نیاز   یا  )پایه( 3  1ریاضی 2

بعد از 

 دروس 

پیش 

 دانشگاهی

 1مدار الکتریکی  )اصلی( 2 2مدار الکتریکی  2 زبان عمومی )اصلی( 2 برق زبان تخصصی 2 1فیزیک )پایه( 3 2فیزیک 2 )پایه( 3 1فیزیک 3

 زبان  انگلیسی 4

 (عمومی فنی مهندسی)

و  )معادالت )اصلی( 3 1مدار الکتریکی  3 (2)ریاضی  )پایه( 3 معادالت دیفرانسیل 3 )عمومی( 3

 (2فیزیک 

 1مدار الکتریکی  )اصلی( 2 1الکترونیک  3

عمومی)زبان  5

 فارسی(

و  2ریاضی  )اصلی( 3 ریاضی مهندسی 4 به بعد 2ترم  )پایه( 3 برنامه نویسی کامپیوتر 4 )عمومی( 3

 معادالت

  1مدار الکتریکی )اصلی( 2  1ماشین الکتریکی 4

 )الکترومغناطیس(

و  2ریاضی  )اصلی( 3 الکترومغناطیس 5 (1)فیزیک )پایه( 1 1آزمایشگاه فیزیک  5  (پایه) 1 کارگاه عمومی 6

 2فیزیک 

سیستم های  5

  1دیجیتال

 (1)الکترونیک  )اصلی( 3

های آز مدار  6 2فیزیک )پایه( 1 2آزمایشگاه فیزیک  6 --- )عمومی( 2 عمومی 6 --- )عمومی( 2 عمومی 7

و اندازه الکتریکی 

 گیری

 1مدار  )اصلی( 1

8 

 

نقشه کشی 

 مهندسی
 --- )اصلی(1

 1تربیت بدنی )عمومی(1 2تربیت بدنی 7  )عمومی(2 عمومی 7 --- )اصلی( 1 آشنایی با مهندسی برق 7

 8 کارگاه عمومی )اصلی( 1 کارگاه برق 8

  

 اختیاری 

)آشنایی با دفاع 

 مقدس(

  )عمومی(2 عمومی 8 به بعد 3ترم  )اختیاری(2

خانواده و دانش  9 --- )عمومی( 1 1تربیت بدنی 9

 جمعیت

  )عمومی(2

  18 مجموع   18 مجموع   18 مجموع   16 مجموع 

 الکترونیک -چارت درسی)ترم بندی شده( رشته مهندسی برق

 

http://www.khuisf.ir/


ی و الکترونیک صنعتی الزامی ، مدارهای پالس و دیجیتال ، مدارهای مخابرات2از چهار آزمایشگاه الکترونیکگذراندن سه آزمایشگاه ، )جداول فوق(. برای رشته الکترونیک)الکترونیک یا قدرت(تعیین گرایش می شوند ،با ارایه درخواست 2طبق ضوابط در ترم  ،دانشجویان

 .است مسوولیت رعایت چارت آموزشی به عهده دانشجو  برنامه آموزشی و سرفصل دروس در سایت معاونت آموزشی قرار دارد.آخرین  .ارایه می شود برقبا نظر گروه اختیاری   وس در درس تخصصی انتخابی الزامی است. 2گذراندن  است.

 8ترم  7ترم  2ترم  1رم ت

ف
ردی

تعداد  درس 

واحد )نوع 

 درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

ف
ردی

تعداد واحد  درس 

 )نوع درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

تعداد واحد  درس ردیف

 )نوع درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

تعداد واحد  درس ردیف

 )نوع درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

های سیستم 1 به بعد 4ترم  )اصلی( 3 اقتصاد مهندسی 1

 کنترل خطی

و  و سیگنال 2مدار )اصلی( 3

 سیستم

سیستمهای  آز  1

 کنترل خطی

 )تخصصی 3 پروژه 1 کنترل خطی )اصلی( 1

 (الزامی

 111گذراندن 

 واحد

ها و سیگنال 2

 هاسیستم

اصول  2 ریاضی مهندسی )اصلی( 3

های سیستم

 مخابراتی

 -و سیستم سیگنال )اصلی( 3

 احتمال مهندسی

  )تخصصی 3 مخابراتی هایمدار 2

 (الزامی

و  2الکترونیک 

سیستم اصول 

 مخابراتی

 )تخصصی 2 کارآموزی 2

 (الزامی

 111گذراندن 

 واحد

تحلیل سیستم  3 1الکترونیک  )اصلی( 2 2الکترونیک  3

انرژی 

 1الکتریکی 

مدارهای پالس و  3 2ماشین  )اصلی( 3

 دیجیتال

 )تخصصی 3

 (الزامی

پردازش سیگنالهای  3 (1)الکترونیک 

 دیجیتال

)تخصصی  3

 انتخابی(

ها و سیگنال

 هاسیستم

طراحی  4 1ماشین  )اصلی( 2 2ماشین  4

های ریز سیستم

 ایپردازنده

 تخصصی 3

 الزامی

 سیستمهای

 2دیجیتال 

)تخصصی  3 صنعتی نیکالکترو 4

 انتخابی(

 2الکترونیک 

 (2)ماشین 

  پالسمدارهای  آز  4

 دیجیتالو 

)تخصصی  1

 (الزامی

)مدارهای پالس و 

آز  دیجیتال(

 الکترونیک

 های سیستم 5

 2دیجیتال 

  تخصصی  3 3الکترونیک  5 1دیجیتال  )اصلی( 3

 الزامی

 2الکترونیک 

 (خطی)کنترل

)تخصصی  1 3 ترونیکآز الک 5

 (الزامی

)تخصصی  1 آز مدار مخابراتی 5 (3)الکترونیک 

 (الزامی

 )مدار مخابراتی(

فیزیک  6

 الکترونیک

3 

 تخصصی)

 (الزامی

 (1الکترونیک)

 2فیزیک

آز سیستم  6

 2دیجیتال 

 1آز دیجیتال  )اصلی( 1

سیستمهای )

 (2دیجیتال 

تحلیل سیستم  )اختیاری( 3 تاسیسات الکتریکی 6

انرژی 

 1الکتریکی 

)تخصصی  1 آز الکترو صنعتی 6

 (الزامی

 نیک)الکترو

 صنعتی(

 1ماشین  )اصلی( 1 1آز ماشین  7

  )عمومی( 2 عمومی 7

های طراحی سیستم 7  )عمومی( 2 عمومی 7

 دیجیتال

)تخصصی  3

 انتخابی(

 های سیستم

 2دیجیتال 

 (2)الکترونیکآز مدار  )اصلی( 1 آز الکترونیک 8
8 

 
  )اختیاری( 3 اختیاری

8 

 
 آز سیستم 9 2ماشین )اختیاری( 3 ماشین مخصوص

 1دیجیتال  

 (1)دیجیتال  )اصلی( 1

  17 مجموع   19 مجموع   18 مجموع   19 مجموع 

 آرزوی موفقیت   با 

 



    

 

واحد  2، واحد تخصصی الزامی 22 واحد اصلی، 14 واحد پایه، 22 واحد عمومی، 22شامل  (، قرائت و روخوانی) به غیر از دروس پیش دانشگاهی واحد 411در مجموع بایددانشجو          

) هم نیاز یا در ترم اول    فیزیک پیش دانشگاهی و دانشگاهیریاضی پیش   ،زبان پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی،  فارسیخذ دروس ا  .واحد تخصصی اختیاری اخذ نماید 41و  تخصصی انتخابی 

اعالم می  www.khuisf.ac.ir. اطالعیه های آموزشی دانشگاه در وب سایت صددر 2/22 باالی با نمره آزمون   است مگر با تشخیص گروه مربوط برای  دانشجویان اجباری  قبل از دروس اصلی مربوط (

 شود
 

 1ترم  2ترم  2ترم  4ترم 
تعداد واحد  درس ردیف

 )نوع درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

تعداد واحد  درس ردیف

 )نوع درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

تعداد واحد  درس ردیف

 )نوع درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

تعداد واحد  درس ردیف

 )نوع درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(
دروس پیش دانشگاهی: ریاضی،  1

 فیزیک، فارسی، زبان

معادالت و برنامه  )پایه( 2 محاسبات عددی 1 1ریاضی  )پایه( 3 2ریاضی 1 ---

 نویسی کامپیوتر

 2ریاضی  )پایه( 3 احتمال مهندسی 1

هم نیاز   یا  )پایه( 3 1ریاضی 2

بعد از 

 دروس

پیش 

 دانشگاهی

 1مدار الکتریکی  )اصلی( 2 2مدار الکتریکی  2 زبان عمومی )اصلی( 2 برق زبان تخصصی 2 1فیزیک )پایه( 3 2فیزیک 2 )پایه( 3 1فیزیک 3

 زبان  انگلیسی 4

 (عمومی فنی مهندسی)

و  )معادالت )اصلی( 3 1مدار الکتریکی  3 (2)ریاضی  )پایه( 3 معادالت دیفرانسیل 3 )عمومی( 3

 (2فیزیک 

 1مدار الکتریکی  )اصلی( 2 1الکترونیک  3

عمومی)زبان  5

 فارسی(

و  2ریاضی  )اصلی( 3 ریاضی مهندسی 4 به بعد 2ترم  )پایه( 3 برنامه نویسی کامپیوتر 4 )عمومی( 3

 معادالت

 1مدار الکتریکی )اصلی( 2 1ماشین الکتریکی 4

 )الکترومغناطیس(

و  2ریاضی  )اصلی( 3 الکترومغناطیس 5 (1)فیزیک )پایه( 1 1آزمایشگاه فیزیک  5  (پایه) 1 کارگاه عمومی 6

 2فیزیک 

سیستم های  5

 1دیجیتال

 (1)الکترونیک  )اصلی( 3

های آز مدار  6 2فیزیک )پایه( 1 2آزمایشگاه فیزیک  6 --- )عمومی( 2 عمومی 6 --- )عمومی( 2 عمومی 7

و اندازه الکتریکی 

 گیری

 1مدار  )اصلی( 1

8 

 

نقشه کشی 

 مهندسی
 --- )اصلی(1

 1تربیت بدنی )عمومی(1 2تربیت بدنی 7  )عمومی(2 عمومی 7 --- )اصلی( 1 برقآشنایی با مهندسی  7

 8 کارگاه عمومی )اصلی( 1 کارگاه برق 8

 

 اختیاری

)آشنایی با دفاع 

 مقدس(

  )عمومی(2 عمومی 8 به بعد 3ترم  )اختیاری(2

خانواده و دانش  9 --- )عمومی( 1 1تربیت بدنی 9

 جمعیت

  )عمومی(2

  18 مجموع   18 مجموع   18 مجموع   16 مجموع 

 قدرت -چارت درسی)ترم بندی شده( رشته مهندسی برق

 

http://www.khuisf.ir/


برنامه آموزشی و سرفصل آخرین  .ارایه می شود برقبا نظر گروه اختیاری   وس در. الزامی میباشد انتخابی-درس از دروس تخصصی 2 گذراندن. )الکترونیک یا قدرت(تعیین گرایش می شوند ،ارایه درخواستبا  2طبق ضوابط در ترم  ،دانشجویان

 .است مسوولیت رعایت چارت آموزشی به عهده دانشجو  دروس در سایت معاونت آموزشی قرار دارد.

 8ترم  7ترم  2ترم  1رم ت

ف
ردی

تعداد  درس 

واحد )نوع 

 درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

ف
ردی

تعداد واحد  درس 

 )نوع درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

تعداد واحد  درس ردیف

 )نوع درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

تعداد واحد  درس ردیف

 )نوع درس(

 پیش نیاز

 )هم نیاز(

های سیستم 1 به بعد 4ترم  )اصلی( 3 اقتصاد مهندسی 1

 خطیکنترل 

و  و سیگنال 2مدار )اصلی( 3

 سیستم

تحلیل سیستم انرژی  1

 2الکتریکی 

 )تخصصی3

 (الزامی

تحلیل سیستم 

 1انرژی الکتریکی

 )تخصصی 3 پروژه 1

 (الزامی

 واحد 111گذراندن 

ها و سیگنال 2

 هاسیستم

اصول  2 ریاضی مهندسی )اصلی( 3

های سیستم

 مخابراتی

 -و سیستم سیگنال )اصلی( 3

 احتمال مهندسی

 )تخصصی3 تاسیسات الکتریکی 2

 (الزامی

تحلیل سیستم 

 1انرژی الکتریکی

 )تخصصی 2 کارآموزی 2

 (الزامی

 واحد 111گذراندن 

تحلیل سیستم  3 1الکترونیک  )اصلی( 2 2الکترونیک  3

انرژی 

 1الکتریکی 

 )تخصصی3 عایقها و فشار قوی 3 2ماشین  )اصلی( 3

 (انتخابی

حلیل سیستم ت

 1انرژی الکتریکی

تولید انرژی  3

 الکتریکی

)تخصصی  3

 انتخابی(

 2ماشین

های طراحی سیستم 4 1ماشین  )اصلی( 2 2ماشین  4

 ایریز پردازنده
 سیستمهای )اختیاری( 3

 2دیجیتال 

)تخصصی 3 صنعتی نیکالکترو 4

 (الزامی

 2الکترونیک 

 (2)ماشین 

)تخصصی  3 حفاظت و رله 4

 (الزامی

انرژی تحلیل سیستم 

 2الکتریکی

 هایسیستم 5

 2دیجیتال 

 )تخصصی 3 3ماشین 5 1دیجیتال  )اصلی( 3

 (الزامی

 1آز دیجیتال  )اصلی( 1 2آز سیستم دیجیتال  5 2ماشین

(2ال)سیستمهای دیجیت  
 )تخصصی 3 ماشین مخصوص 5

 (انتخابی

 2ماشین

 )تخصصی 1 2آز ماشین 6 1ماشین  )اصلی( 1 1آز ماشین  6

 (الزامی

 1ماشینآز 

 (3)ماشین

مدارهای پالس و  6

 دیجیتال

3 

 )اختیاری(

  )اختیاری( 3 اختیاری 6 (1)الکترونیک 

)تخصصی  1 آز الکترو صنعتی 7

 (الزامی

 صنعتی( نیک)الکترو

 (2)الکترونیکآز مدار  )اصلی( 1 آز الکترونیک 7
  )عمومی( 2 عمومی 7

سیستمهای  آز  7

 کنترل خطی

آز تحلیل  8 کنترل خطی )اصلی( 1

 سیستمهای قدرت

تخصصی )1

 (الزامی

تحلیل سیستم انرژی 

 2الکتریکی

 آز سیستم 8

 1دیجیتال 

 8     (1)دیجیتال  )اصلی( 1

 
  )عمومی( 2 عمومی

9 

 
   

  19 مجموع   19 مجموع   18 مجموع   16 مجموع 

 آرزوی موفقیت   با 
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