
 

 
 8از  1

 دانشگاه آزاد اسالمی

 دزفولواحد 

 

 تعالیباسمه

 
 

 

 واحد( 26دروس عمومی معارف اسالمی)

 نام درس گرایش

 تعداد واحد

 نظري عملي توضيحات نيازهم نيازپيش

 مباني نظري اسالم

   2  )مبدا و معاد(1اندیشه اسالمي 
فقط دو درس از این 

چهار  درس باید 

 .گذرانده شود

  1اندیشه اسالمي  2  )نبوت و امامت(2اندیشه اسالمي 

   2  انسان در اسالم

   2  حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم

 اخالق اسالمي

   2  (با تکيه بر مباحث تربيتي)فلسفه اخالق
فقط یک درس از 

این چهار  درس باید 

 .گذرانده شود

   2  )مباني و مفاهيم(اخالق اسالمي

   2  آیين زندگي)اخالق کاربردي(

   2  عرفان عملي اسالم

 انقالب اسالمي

فقط یک درس از    2  انقالب اسالمي ایران

این سه درس باید 

 .گذرانده شود

   2  آشنایي با قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران

   2  «ره»اندیشه سياسي امام خميني

 تاریخ و تمدن اسالمي
فقط یک درس از این دو    2  تاریخ تحليلي صدر اسالم

   2  تاریخ امامت شود. درس باید گذرانده

 آشنایي با منابع اسالمي
 یک درس از این دوفقط    2  تفسير موضوعي قرآن

   2  تفسير موضوعي نهج البالغه .درس بایدگذرانده شود

    1  «ره»وصایاي امام خميني 

    1  ن کریمآشنایي با قرآ 

    2  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

    3  رسيزبان فا 

    3  زبان انگليسي 

     1 1تربيت بدني 

   1تربيت بدني   1 1ورزش 

    2  دانش خانواده و جمعيت 

 

 

 



 

 
 8از  2

 دانشگاه آزاد اسالمی

 دزفولواحد 

 

 تعالیباسمه

 
 

 

 واحد( 26دروس پايه )

ف
ردی

 

 نام درس
 تعداد واحد

 نظري عملي توضيحات نيازهم نيازپيش

    3  1عموميریاضي  1

   1عموميریاضي  3  2ریاضي عمومي 2

  1ریاضي عمومي  3  )حرارت و مکانيک(1فيزیک 3

  2ریاضي عمومي 1فيزیک 3  )الکتریسيته و مغناطيس(2فيزیک 4

   2ریاضي عمومي 3  احتمال مهندسي 5

 2  محاسبات عددي 6
نویسي برنامه ، معادالت دیفرانسيل

 کامپيوتر
  

  2ریاضي عمومي  3  معادالت دیفرانسيل 7

  نيمسال دوم به بعد  3  وترنویسي کامپيبرنامه 8

     1 کارگاه عمومي 9

  1فيزیک   1 1آزمایشگاه فيزیک 10

   2فيزیک  1 2آزمایشگاه فيزیک 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 8از  3

 دانشگاه آزاد اسالمی

 دزفولواحد 

 

 تعالیباسمه

 
 

 

 واحد( 51دروس اصلی )

 نام درس
 تعداد واحد

 نظري عملي توضيحات نيازهم نيازپيش

  نيمسال چهارم به بعد  3  اقتصاد مهندسي

   زبان عمومي فني مهندسي 2  برق خصصيزبان ت

     1 مهندسينقشه کشي 

   کارگاه عمومي  1 کارگاه برق

   معادالت دیفرانسيل ،2ریاضي عمومي 3  مهندسي اتریاضي

  ترم اوّل  1  آشنایي با مهندسي برق

  2فيزیک، معادالت دیفرانسيل  3  1مدارهاي الکتریکي

   1ي الکتریکيمدارها 2  2مدارهاي الکتریکي

   2فيزیک، 2ریاضي عمومي 3  الکترومغناطيس

   ریاضيات مهندسي 3  هاها و سيستمسيگنال

 3  هاي کنترل خطيسيستم
مدارهاي  ،هاها و سيستمسيگنال

 2الکتریکي
  

   1مدارهاي الکتریکي 2  1الکترونيک

   1الکترونيک 2  )اصول الکترونيک( 2الکترونيک

  الکترومغناطيس 2مدارهاي الکتریکي 2  1تریکيماشينهاي الک

  1ماشينهاي الکتریکي  2  2الکتریکيماشينهاي 

   احتمال مهندسي، هاها و سيستمسيگنال 3  هاي مخابراتياصول سيستم

   2ماشينهاي الکتریکي 3  1هاي انرژي الکتریکيتحليل سيستم

  2الکترونيک  3  1هاي دیجيتالسيستم

   1هاي دیجيتالسيستم 3  2دیجيتال هايسيستم

  2مدارهاي الکتریکي   1 مدارهاي الکتریکي-آز

   2ماشينهاي الکتریکي  1 1هاي الکتریکيماشين-آز

  2الکترونيک مدارهاي الکتریکي-آز  1 الکترونيک-آز

   کنترل خطيهاي سيستم  1 هاي کنترل خطيسيستم-آز

  1هاي دیجيتالسيستم   1 1هاي دیجيتالسيستم-آز

  2هاي دیجيتالسيستم 1هاي دیجيتالسيستم-آز  1 2هاي دیجيتالسيستم-آز

 

 



 

 
 8از  4

 دانشگاه آزاد اسالمی

 دزفولواحد 

 

 تعالیباسمه

 
 

 

 

 گذراندن سه آزمایشگاه الزامي است.*

 واحد( 6ی )دروس تخصصی انتخاب

 نام درس
 تعداد واحد

 نظري عملي توضيحات نيازهم نيازپيش

  2ماشينهاي الکتریکي 2الکترونيک 3  الکترونيک صنعتي

   2الکترونيک  ،هاها و سيستمسيگنال 3  مدار فيلتر و سنتز

   هاي مخابراتياصول سيستم 3  هاي مخابراتيشبکه

   ونيک آنالوگالکتر CMOS  3مدارهاي مجتمع 

   هاها و سيستمسيگنال 3  هاي دیجيتالپردازش سيگنال

هاي طراحي سيستم

 (FPGAو  ASICدیجيتال)
   2هاي دیجيتالسيستم 3 

   ، ریاضيات مهندسي2فيزیک 3  فيزیک مدرن

 

 

 واحد( 23) الزامی دروس تخصصی

 نام درس
 تعداد واحد

 نظري عملي توضيحات نيازهم نيازپيش

   واحد 100گذراندن حداقل   3 پروژه کارشناسي

 ساعت 300  واحد 95گذراندن حداقل   2 کارآموزي

   هاي مخابراتي، اصول سيستم2الکترونيک 3  مدارهاي مخابراتي

  هاي کنترل خطيسيستم 2الکترونيک 3  )الکترونيک آنالوگ( 3الکترونيک

   2هاي دیجيتالسيستم 3  ايهاي ریزپردازندهطراحي سيستم

  2الکترونيک  3  مدارهاي پالس و دیجيتال

  2الکترونيک 2کفيزی 3  فيزیک الکترونيک

  3الکترونيک    1 *3الکترونيک -آز

  مدارهاي پالس و دیجيتال الکترونيک -آز  1 *مدارهاي پالس و دیجيتال-آز

  مدارهاي مخابراتي   1 *مدارهاي مخابراتي-آز

  الکترونيک صنعتي   1 *الکترونيک صنعتي-آز



 

 
 8از  5

 دانشگاه آزاد اسالمی

 دزفولواحد 

 

 تعالیباسمه

 
 

 

 گذراندن سه آزمایشگاه الزامي است.*

 واحد( 6دروس تخصصی انتخابی )

 نام درس
 تعداد واحد

 نظري عملي توضيحات نيازهم نيازپيش

  کنترل خطي 2الکترونيک 3  (3)الکترونيکالکترونيک آنالوگ

   2ها، الکترونيکها و سيستمسيگنال 3  فيلتر و سنتز مدار

   هاي مخابراتياصول سيستم 3  هاي مخابراتيشبکه

   جها و اموا، ميدانهاي مخابراتياصول سيستم 3  هاي مخابرات نوريسيستم

   هاي مخابراتياصول سيستم 3  سيممخابرات بي

   نویسي کامپيوتربرنامه 3  سازي پيشرفتهبرنامه

   2ریاضي عمومي 3  جبر خطي

 

 

 

 واحد( 23دروس تخصصی الزامی )

 نام درس
 تعداد واحد

ظرين عملي توضيحات نيازهم نيازپيش  

   واحد 100گذراندن حداقل   3 پروژه کارشناسي

 ساعت 300  واحد 95گذراندن حداقل   2 کارآموزي

   هاي مخابراتي، اصول سيستم2الکترونيک 3  مدارهاي مخابراتي

   ها و امواجميدان 3  ریزموج و آنتن

   ، ریاضيات مهندسيالکترومغناطيس 3  ها و امواجميدان

   هاي مخابراتياصول سيستم 3  جيتالمخابرات دی

   هاها و سيستمسيگنال 3  هاي دیجيتالپردازش سيگنال

  مخابرات دیجيتال   1 *مخابرات دیجيتال-آز

   هاي دیجيتالپردازش سيگنال  1 *هاي دیجيتالپردازش سيگنال-آز

  مدارهاي مخابراتي   1 *مدارهاي مخابراتي-آز

  ریزموج و آنتن   1 *ریزموج و آنتن-آز



 

 
 8از  6

 دانشگاه آزاد اسالمی

 دزفولواحد 

 

 تعالیباسمه

 
 

 

 گذراندن سه آزمایشگاه الزامي است.*

 واحد( 6دروس تخصصی انتخابی )

 سنام در
 تعداد واحد

 نظري عملي توضيحات نيازهم نيازپيش

   1هاي انرژي الکتریکيتحليل سيستم 3  ها و فشار قويعایق

   2هاي الکتریکيماشين 3  هاي الکتریکي مخصوصماشين

   3هاي الکتریکيماشين 3  توليد انرژي الکتریکي

   2ي انرژي الکتریکيهاتحليل سيستم 3  طرح خطوط هوایي انتقال و پروژه

   2هاي انرژي الکتریکيتحليل سيستم 3  هاي فشار قوي و پروژهطرح پست

   نویسي کامپيوتر، برنامه2ریاضي عمومي 3  مباني تحقيق در عمليات

 

 

 

 واحد( 23الزامی )دروس تخصصی 

 نام درس
 تعداد واحد

 نظري عملي توضيحات نيازهم نيازپيش

   واحد 100گذراندن حداقل   3 پروژه کارشناسي

 ساعت 300  واحد 95گذراندن حداقل   2 کارآموزي

   2هاي الکتریکيماشين 3  3هاي الکتریکيماشين

  2ریکيماشينهاي الکت 2الکترونيک 3  الکترونيک صنعتي

   1هاي انرژي الکتریکيتحليل سيستم 3  تاسيسات الکتریکي

   1هاي انرژي الکتریکيتحليل سيستم 3  2هاي انرژي الکتریکيتحليل سيستم

   2هاي انرژي الکتریکيتحليل سيستم 3  حفاظت و رله

  3هاي الکتریکيماشين 1کتریکيهاي الماشين -آز  1 2لکتریکيهاي اماشين -آز

   2هاي انرژي الکتریکيتحليل سيستم  1 هاي قدرتليل سيستمتح -آز

  ها و فشار قويعایق   1 ر قويها و فشاعایق -آز

  حفاظت و رله   1 اظت و رلهحف -آز

  الکترونيک صنعتي   1 لکترونيک صنعتيا -آز



 

 
 8از  7

 دانشگاه آزاد اسالمی

 دزفولواحد 

 

 تعالیباسمه

 
 

 

 گذراندن سه آزمایشگاه الزامي است.*

 (واحد 6دروس تخصصی انتخابی )

 نام درس
 تعداد واحد

 نظري عملي توضيحات نيازهم نيازپيش

  2ماشينهاي الکتریکي 2الکترونيک 3  الکترونيک صنعتي

   هاي کنترل خطيسيستم 3  هاي کنترل غيرخطيسيستم

   نویسي کامپيوتر، برنامه2ریاضي عمومي 3  مباني تحقيق در عمليات

اي، هاي ریزپردازندهطراحي سيستم کنترل خطيهاي سيستم 3  مباني مکاترونيک

  الکترونيک صنعتي

   هاها و سيستمسيگنال 3  هاي دیجيتالپردازش سيگنال

   2هاي دیجيتالسيستم 3  ايهاي ریزپردازندهطراحي سيستم

   کنترل صنعتي 3  اتوماسيون صنعتي

 

 

 

 واحد( 23دروس تخصصی الزامی )

 نام درس
 تعداد واحد

 نظري عملي توضيحات نيازهم نيازپيش

   واحد 100گذراندن حداقل   3 شناسيپروژه کار

 ساعت 300  واحد 95گذراندن حداقل   2 کارآموزي

  جبر خطي هاي کنترل خطيسيستم 3  هاي کنترل مدرنسيستم

   هاي کنترل خطيسيستم 3  ابزار دقيق

   2ریاضي عمومي 3  جبر خطي

   هاي کنترل خطيسيستم 3  کنترل صنعتي

   هاي کنترل خطيسيستم 3  تالهاي کنترل دیجيسيستم

   هاي کنترل دیجيتالسيستم  1 نترل دیجيتالهاي کسيستم -آز

  کنترل صنعتي   1 ترل صنعتيکن -آز

  ابزار دقيق   1 ر دقيقابزا -آز

  الکترونيک صنعتي   1 *لکترونيک صنعتيا-آز



 

 
 8از  8

 دانشگاه آزاد اسالمی

 دزفولواحد 

 

 تعالیباسمه

 

 

 واحد( 14) *اختياريتخصصی دروس 

 نام درس
 دتعداد واح

 توضيحات نيازهم نيازپيش
 نظري عملي

تخصصي هاي و آزمایشگاه هارسد

 هاي برقالزامي و انتخابي سایر گرایش
    

نياز نياز و همرعایت پيش

 توسط دانشجو ضروري است.

    3  مباحث ویژه

    2  شيوه ارایه مطالب علمي و فني

    2  علوم و معارف دفاع مقدس

  3رونيک الکت 3  گيري الکترونيکياندازه
براي گرایش الکترونيک و 

 شود.مخابرات پيشنهاد مي

  ايهاي ریزپردازندهطراحي سيستم 2  هاي کامپيوتريشبکه
براي گرایش الکترونيک و 

 شود.مخابرات پيشنهاد مي

 3  اي بر هوش محاسباتي و زیستيمقدمه
،  هاها و سيستمسيگنال

 1هاي دیجيتالسيستم
  

 مدارهاي مخابراتي  3  سيستم تلویزیون
گرایش الکترونيک و براي 

 شود.مخابرات پيشنهاد مي

 
، نسبت به انتخاب و گذراندن عدم همپوشانی محتوي دروسو بر اساس ضوابط زیر و رعایت  مشورت و موافقت استاد راهنمادانشجویان با *

 نمایند:مبادرت ميصورت تخصصي اختياري به زمایشگاه آ واحد درس و یا 14 حداقل

 ، مهندسي کامپيوتر و فناوري اطالعات، ...ها()سایر گرایشمهندسي برق صيالت تکميليو تح هاي کارشناسيزمایشگاهو آ هاسرالف. د

 گردد دروس مدیریت، مهندسي صنایع و اقتصاد نيز انتخاب شوند.()پيشنهاد ميموافقت گروه آموزشیها با درس از سایر رشته 2ر ث. حداکب

 باشد.سي، درس مدیریت اقتصاد صنعتي قابل اخذ نمي. با توجه به اخذ درس اقتصاد مهندج

 

 های قابل مالحظهنکته
 باشد.( ميدانشگاهيپيشجز دروس واحد )به 146تعداد کل واحدها  .1

واحد از دروس پایه و اصلي و اخذ نمره در چهار درس  70، پس از گذراندن تعيين گرايش تخصصی دانشجويان رشته مهندسی برق .2

)گرایش هاي کنترل خطي، سيستم)گرایش قدرت(1هاي انرژي الکتریکي، تحليل سيستمود به گرایش الکترونيک()جهت ور2الکترونيک

هاي اعالم شده توسط دانشکده/گروه و ظرفيت امتياز دانشجو)رابطه زیر(، اولویت و )گرایش مخابرات(هاي مخابراتيو اصول سيستم کنترل(

ترم تحصيل موفق به احراز شرایط نشوند و یا در  7د. تعيين گرایش دانشجویاني که در پایان گيربار در سال صورت مي2آموزشي، حداکثر 

 گيرد.هاي باقيمانده انجام مياولين نوبت پس از احراز اقدام ننمایند، توسط دانشکده/گروه آموزشي و با توجه به ظرفيت

 (8/0*س پایه و اصلي اخذ شده(+ )معدل کل درو  2/0امتياز=)معدل کتبي)سراسري( دیپلم متوسطه(*)

 

 زادهزيدیمهدی 

 الكترونيك -مدريگروه مهندسي ربق


