
دانشگاه صنعتی اصفهان  

دانشکده برق و کامپیوتر

نسخه مرداد ماه 1401

پیش نیاز- (هم نیاز)واحدکد  درسنام  درسپیش نیازواحدکد  درسنام  درس

ریاضی عمومی 1 – (مبانی کامپیوتر و برنامه سازي)2روش هاي محاسباتی در مهندسی برق-----19141063ریاضی عمومی 1

ریاضی عمومی 1 19141073ریاضی عمومی  2-----20101153فیزیک 1

فیزیک 1 - (ریاضی عمومی 2)20101253فیزیک 2-----17301553مبانی کامپیوتر و برنامه سازي

(ریاضی عمومی 2)19142513معادالت دیفرانسیل-----17401011آشنایی با مهندسی برق و کامپیوتر

(فیزیک 2)20101261آز فیزیک الکتریسیته-----26102523فارسی

-----17322033طراحی سیستم هاي دیجیتال 1-----25101113زبان عمومی فنی مهندسی

-----20101161کارگاه عمومی-----27101011تربیت بدنی 1

-----2-----درس گروه معارف17

------17102040کارگاه اصول ایمنی برق

18

پیش نیاز- (هم نیاز)واحدکد  درسنام  درسپیش نیاز- (هم نیاز)واحدکد  درسنام  درس

(مدارهاي الکتریکی 2)17122123الکترونیک 1(معادالت دیفرانسیل) – (فیزیک 2)17102173مدار هاي الکتریکی 1

ریاضی مهندسی17182103سیگنال ها و سیستم  هاریاضی عمومی 2 - فیزیک 2-روش هاي محاسباتی در مهندسی برق17182173الکترومغناطیس

مدارهاي الکتریکی 1 – الکترومغناطیس17142972ماشین هاي الکتریکی 1ریاضی عمومی 2 -  معادالت دیفرانسیل19142523ریاضی مهندسی

مدارهاي الکتریکی 1 17102102مدارهاي الکتریکی 2ریاضی عمومی 191229632احتمال مهندسی

50 واحد گذرانده13104262اقتصاد و مدیریت صنعتیطراحی سیستم هاي دیجیتال 173230331طراحی سیستم هاي دیجیتال 2

آز فیزیک الکتریسیته - کارگاه اصول ایمنی برق – (مدارهاي الکتریکی 2)17102011آز مدارهاي الکتریکیطراحی سیستم هاي دیجیتال 1 - کارگاه اصول ایمنی برق17322041آز طراحی سیستم هاي دیجیتال 1

-----2-----درس گروه معارف-----24101711کارگاه برق

-----2-----درس گروه معارف-----2-----درس گروه معارف

18تربیت بدنی 271010211تربیت بدنی 2

18

پیش نیاز- (هم نیاز)واحدکد  درسنام  درس

سیگنال ها و سیستم ها-  احتمال مهندسی –   ریاضی مهندسی17183033اصول سیستم هاي مخابراتی

سیگنال ها و سیستم ها- مدارهاي الکتریکی 171631032سیستم هاي کنترل خطی

مدارهاي الکتریکی 2-ماشین هاي الکتریکی 1– ریاضی مهندسی17143033بررسی سیستم هاي انرژي الکتریکی 1

زبان عمومی فنی مهندسی25103172زبان تخصصی برق

ماشین هاي  الکتریکی 171430421ماشین هاي  الکتریکی 2

ماشین هاي الکتریکی 1-(ماشین هاي  الکتریکی 2)17143041آز ماشین هاي الکتریکی 1

الکترونیک 171231521الکترونیک 2

 الکترونیک 1- آز مدارهاي الکتریکی17122371آز  الکترونیک 1

-----2-----درس گروه معارف

20

ترم پنجم

برنامه درسی پنج ترم اول مهندسی برق (ورودي 98 به بعد) 

ترم دومترم اول

ترم چهارم ترم سوم



دانشگاه صنعتی اصفهان  

دانشکده برق و کامپیوتر

نسخه مرداد ماه 1401

پیش نیاز- (هم نیاز)واحدکد  درسنام  درسپیش نیازواحدکد  درسنام  درس

طراحی سیستم هاي دیجیتال 173231632*سیستم هاي تعبیه شدهالکترونیک 171241732الکترونیک 3

طراحی سیستم هاي دیجیتال 171844931*زبانهاي توصیف سخت افزار و مدارها الکترونیک 171244431فیزیک الکترونیک

 الکترونیک 1 -  اصول سیستم هاي مخابراتی17184253 *مدارهاي مخابراتی الکترونیک 171231232پالس تکنیک

پالس تکنیک - آز الکترونیک 171240411آز پالس تکنیک الکترونیک 171041731*الکترونیک صنعتی

الکترونیک 3 -  آز الکترونیک 171240211**آز الکترونیک 3 الکترونیک 1-طراحی سیستم هاي دیجیتال 171245031*الکترونیک دیجیتال

الکترونیک صنعتی -  آز الکترونیک 171040411**آز الکترونیک صنعتیالکترونیک 2- آز الکترونیک 171240111آز الکترونیک 2

مبانی الکترونیک قدرت یا الکترونیک صنعتی17122403***الکترونیک صنعتی کاربرديتئوري سیستم هاي کنترل خطی - آز مدارهاي الکتریکی17164011آز سیستم هاي کنترل خطی

الکترونیک1-  طراحی سیستم هاي دیجیتال 171246532***طراحی برد دیجیتال پرسرعتطراحی سیستم هاي دیجیتال 2 - آز طراحی سیستم هاي دیجیتال 173230811آز طراحی سیستم هاي دیجیتال 2

حداقل 80 واحد گذرانده - اصول ارائه و تحقیق17403503پروژه 1-----2-----درس گروه معارف

-----2-----درس گروه معارف20

-----3-----درس از مجموعه تخصصی-انتخابی

100 واحد گذرانده - تابستان ترم 174035716کارآموزي

پیش نیاز- (هم نیاز)واحدکد  درسنام  درس

مدار مخابراتی-آز  الکترونیک 171840411**آز مدار مخابراتی

آز طراحی سیستم هاي دیجیتال 1 –  (زبانهاي توصیف سخت افزار و مدارها)17184021**آز اف- پی- جی- اي

-----3-----درس از مجموعه تخصصی-انتخابی

-----3-----درس از مجموعه تخصصی-انتخابی

------------درس اختیاري آزاد

 **انتخاب حداقل یک آزمایشگاه از این مجموعه الزامی است (در صورت اخذ بیش از 

یک آزمایشگاه از این مجموعه، آزمایشگاه هاي دیگر به عنوان تخصصی انتخابی 

محسوب می شوند).

*** این دروس از دروس جدول تخصصی انتخابی پیشنهاد شده اند.

تذکر: در حال حاضر دروس الکترونیک 3، پالس تکنیک، فیزیک الکترونیک، 

الکترونیک صنعتی (؟)، الکترونیک دیجیتال، سیستم هاي تعبیه شده،  الکترونیک صنعتی 

کاربردي، طراحی برد دیجیتال پرسرعت  و آزمایشگاه الکترونیک 3 فقط یکبار در سال 

ارائه می شوند.

     برنامه درسی رشته مهندسی برق - بسته تخصصی الکترونیک

ترم هفتمترم ششم

*انتخاب حداقل یک درس از این مجموعه الزامی است. (در صورت اخذ بیش از یک 

درس از این مجموعه، درس دیگر به عنوان تخصصی انتخابی محسوب می شود)
ترم هشتم



دانشگاه صنعتی اصفهان  

دانشکده برق و کامپیوتر

نسخه مرداد ماه 1401

پیش نیاز- (هم نیاز)واحدکد  درسنام  درسپیش نیازواحدکد  درسنام  درس

بررسی سیستم هاي انرژي الکتریکی 171442832* حفاظت و رلهبررسی سیستم هاي انرژي الکتریکی 171430831بررسی سیستم هاي انرژي الکتریکی 2

مبانی الکترونیک قدرت  یا الکترونیک صنعتی-  ماشین هاي الکتریکی 171446832 * درایوهاي الکتریکیاصول الکترونیک17143283مبانی الکترونیک قدرت

ماشین هاي الکتریکی 3-  آز ماشین هاي الکتریکی 171440611 آز ماشین هاي الکتریکی 2بررسی سیستم هاي انرژي الکتریکی 171442031تاسیسات الکتریکی

بررسی سیستم هاي انرژي الکتریکی 171440312 آز سیستم هاي انرژي الکتریکیماشین هاي الکتریکی 171432032ماشین هاي الکتریکی 3

حداقل 80 واحد گذرانده - اصول ارائه و تحقیق17403503پروژه 1تئوري سیستم هاي کنترل خطی - آز مدارهاي الکتریکی17164011آز سیستم هاي کنترل خطی

-----2-----درس گروه معارفطراحی سیستم هاي دیجیتال 2 - آز طراحی سیستم هاي دیجیتال 173230811آز طراحی سیستم هاي دیجیتال 2

-----2-----درس گروه معارف

18

100 واحد گذرانده - تابستان ترم 174035716کارآموزي

پیش نیاز- (هم نیاز)واحدکد  درسنام  درس

مبانی الکترونیک قدرت17144861 آز الکترونیک قدرت

17144553* انرژي هاي تجدیدپذیر
بررسی سیستم هاي انرژي الکتریکی 1 - مبانی الکترونیک قدرت  یا 

الکترونیک صنعتی

-----3-----درس از مجموعه تخصصی-انتخابی

-----3-----درس از مجموعه تخصصی-انتخابی

-----درس اختیاري
----

-
-----

--------------درس اختیاري

----

**انتخاب حداقل یک آزمایشگاه از این مجموعه الزامی است (در صورت اخذ بیش از یک 

آزمایشگاه از این مجموعه، آزمایشگاه هاي دیگر به عنوان تخصصی انتخابی محسوب می شوند).

     برنامه درسی رشته مهندسی برق - بسته تخصصی انرژي

ترم هفتمترم ششم

ترم هشتم

*انتخاب حداقل یک درس از این مجموعه الزامی است (در صورت اخذ بیش از یک درس از 

این مجموعه، دروس دیگر به عنوان تخصصی انتخابی محسوب می شوند).



دانشگاه صنعتی اصفهان  دانشکده 

برق و کامپیوتر

نسخه مرداد ماه 1401

پیش نیاز- (هم نیاز)واحدکد  درسنام  درسپیش نیازواحدکد  درسنام  درس

اصول مهندسی پزشکی، مدارهاي الکتریکی 172043031*پدیده هاي بیوالکتریکحداقل 70 واحد گذرانده17201012فیزیولوژي

سیگنال ها و سیستم ها - حداقل 90 واحد گذرانده17184503*پردازش سیگنال هاي دیجیتالحداقل 70 واحد گذرانده - مدارهاي الکتریکی 171243231اصول مهندسی پزشکی

اصول مهندسي پزشکی17204003*تجهیزات عمومی بیمارستانیسیگنال ها و سیستم ها، (الکترونیک 2)17203153* ابزار دقیق و اندازه گیري پزشکی

-----3-----درس از مجموعه تخصصی-انتخابی

اصول مهندسي پزشکی17204151**آز سیگنالهاي حیاتی-----3-----درس از مجموعه تخصصی-انتخابی

حداقل 80 واحد گذرانده17403503پروژه 1سیستم هاي کنترل خطی - آز مدارهاي الکتریکی17164011آز سیستم هاي کنترل خطی

-----2-----درس گروه معارفطراحی سیستم هاي دیجیتال 2 - آز طراحی سیستم هاي دیجیتال 173230811آز طراحی سیستم هاي دیجیتال 2

-----3-----درس از مجموعه تخصصی-انتخابی-----2-----درس گروه معارف

1818

100 واحد گذرانده - تابستان ترم 174035716کارآموزي

پیش نیاز- (هم نیاز)واحدکد  درسنام  درس

پردازش سیگنال هاي دیجیتال17184521**آز پردازش سیگنال هاي دیجیتال

ریاضی مهندسی، اصول مهندسی پزشکی17204053*سیستم هاي رادیولوژي و تصویرگر پزشکی

ابزار دقیق و اندازه گیري پزشکی1720410** آز ابزار دقیق و اندازه گیري پزشکی

-----3-----درس از مجموعه تخصصی-انتخابی

-----3-----درس از مجموعه تخصصی-انتخابی

-----3-----درس اختیاري آزاد

** انتخاب حداقل سه آزمایشگاه از این مجموعه الزامی است (در صورت اخذ بیش از 

سه آزمایشگاه از این مجموعه، آزمایشگاه دیگر به عنوان تخصصی انتخابی محسوب 

میشوند).

     برنامه درسی رشته مهندسی برق - بسته تخصصی بیو الکتریک

ترم هفتمترم ششم

ترم هشتم

*انتخاب حداقل دو درس از این مجموعه الزامی است. (در صورت اخذ بیش از یک 

درس از این مجموعه، دروس دیگر به عنوان تخصصی انتخابی محسوب می شوند)



دانشگاه صنعتی اصفهان  

دانشکده برق و کامپیوتر

نسخه مرداد ماه 1401

پیش نیاز- (هم نیاز)واحدکد  درسنام  درسپیش نیازواحدکد  درسنام  درس

ابزار دقیق- آز سیستم هاي کنترل خطی17164521**آز ابزار دقیقسیستم هاي کنترل خطی - آز مدارهاي الکتریکی17164011آز سیستم هاي کنترل خطی

کنترل فرایندهاي صنعتی- آز سیستم هاي کنترل خطی17164901 ** آز کنترل دیجیتالطراحی سیستم هاي دیجیتال 2  - آ  ز طراحی سیستم هاي دیجیتال 173230811آز طراحی سیستم هاي دیجیتال 2

سیستمهاي کنترل خطی17163153کنترل مدرنسیستم هاي کنترل خطی17164303*کنترل دیجیتال

سیستمهاي کنترل خطی17164153* کنترل هوشمند الکترونیک 1- (سیستم هاي کنترل خطی) – 80 واحد گذرانده17164103*ابزار دقیق

سیستم هاي کنترل خطی17164243*کنترل فرآیندهاي صنعتیسیستم هاي کنترل خطی- 80 واحد گذرانده17164053*شبکه هاي عصبی

سیستم هاي کنترل خطی17164353*مبانی مکاترونیکریاضی عمومی191423932***جبرخطی کاربردي

-----3درس از مجموعه تخصصی-انتخابی3درس از مجموعه تخصصی-انتخابی

-----3درس از مجموعه تخصصی-انتخابی-----2----درس گروه معارف

1920

100 واحد گذرانده - تابستان ترم 174035716کارآموزي

پیش نیاز- (هم نیاز)واحدکد  درسنام  درس

17164083 * اتوماسیون صنعتی
کنترل فرایندهاي صنعتی - سیستم هاي کنترل خطی- 100 واحد 

گذرانده

 سیستم هاي کنترل خطی17164483*رباتیک

(رباتیک)-آزسیستم هاي کنترل خطی17103001**آز رباتیک

کنترل فرآیندهاي صنعتی- آز سیستم هاي کنترل خطی17164441 ** آز کنترل فرآیندهاي صنعتی

(اتوماسیون صنعتی) - آزمایشگاه سیستم هاي کنترل خطی17164401 ** آز اتوماسیون صنعتی

PLC کنترل فرآیندهاي صنعتی3***مبانی

-----1-----آزمایشگاه از مجموعه تخصصی-اختیاري

------------درس اختیاري آزاد

------------درس اختیاري آزاد

--

**انتخاب حداقل سه آزمایشگاه از این مجموعه الزامی است (در صورت اخذ بیش از 

سه آزمایشگاه از این مجموعه، آزمایشگاه هاي دیگر به عنوان تخصصی انتخابی 

محسوب می شوند).                                                                            *** این 

دروس از دروس جدول تخصصی انتخابی پیشنهاد شده اند.

     برنامه درسی رشته مهندسی برق - بسته تخصصی کنترل

ترم هفتمترم ششم

ترم هشتم

*انتخاب حداقل سه درس از این مجموعه الزامی است (در صورت اخذ بیش از سه 

درس از این مجموعه، دروس دیگر به عنوان تخصصی انتخابی محسوب می شوند).



دانشگاه صنعتی اصفهان  

دانشکده برق و کامپیوتر

نسخه مرداد ماه 1401

پیش نیاز- (هم نیاز)واحدکد  درسنام  درسپیش نیازواحدکد  درسنام  درس

سیگنال ها و سیستم ها- حداقل 90 واحد گدرانده17185113*پردازش سیگنال هاي دیجیتالاصول سیستم هاي مخابراتی - احتمال مهندسی17184483مخابرات دیجیتال

میدانها و امواج17184143* ریزموج و آنتنالکترومغناطیس – ریاضی مهندسی17183123میدانها و امواج

(مخابرات دیجیتال)17184061** آز مخابرات دیجیتال الکترونیک 1-  اصول سیستم هاي مخابراتی17184253* مدارهاي مخابراتی

(ریزموج و  آنتن)1**  آز  ریزموج و  آنتن ( یا آز مایکروویو)اصول سیستم هاي مخابراتی17404173*شبکه هاي کامپیوتري

درس از مجموعه تخصصی  انتخابی-

اختیاري
حداقل 80 واحد گذرانده - اصول ارائه و تحقیق17403503پروژه 1-------------

-----2-----درس گروه معارفسیستم هاي کنترل خطی - آز مدارهاي الکتریکی1716401آز سیستم هاي کنترل خطی

17323081آز طراحی سیستم هاي دیجیتال 2
طراحی سیستم هاي دیجیتال 2- آزمایشگاه طراحی سیستم هاي 

دیجیتال 1

درس از مجموعه تخصصی  انتخابی-

اختیاري
------------

------------آزمایشگاه از مجموعه تخصصی انتخابی-اختیاري-----2---درس گروه معارف

18--

100 واحد گذرانده - تابستان ترم 174035716کارآموزي

پیش نیاز- (هم نیاز)واحدکد  درسنام  درس

مدارهاي مخابراتی – آز  الکترونیک 171840411 **  آز مدارهاي مخابراتی

پردازش سیگنال هاي دیجیتال17184521** آز پردازش سیگنال هاي دیجیتال

درس از مجموعه تخصصی انتخابی-

اختیاري (مبانی مخابرات بی سیم - 

مخابرات و الکترونیک نوري - ...)

-------------

-------------آزمایشگاه از مجموعه تخصصی 

-------------درس اختیاري آزاد

-------------درس اختیاري آزاد

--

** انتخاب حداقل سه آزمایشگاه از این مجموعه الزامی است (در صورت اخذ بیش از 

سه آزمایشگاه از این مجموعه، آزمایشگاه دیگر به عنوان تخصصی انتخابی محسوب 

می شوند).

     برنامه درسی رشته مهندسی برق - بسته تخصصی مخابرات

ترم هفتمترم ششم

* انتخاب حداقل دو درس از این مجموعه الزامی است. (در صورت اخذ بیش از دو 

درس از این مجموعه، دروس دیگر به عنوان تخصصی انتخابی محسوب می شوند)
ترم هشتم



دانشگاه صنعتی اصفهان  

دانشکده برق و کامپیوتر

پیش نیازواحدکد  درسنام  درسردیف
ترم 

ارائه
ترم ارائهپیش نیازواحدکد  درسنام  درسردیف

1
کلیه دروس و آزمایشگاه هاي گذرانده 

نشده از بسته تخصصی دانشجو
الکترونیک دیجیتال3طراحی سیستم هاي خیلی فشرده26

2

کلیه دروس و آزمایشگاه هاي سایر 

بسته هاي تخصصی (جداول 4-1 تا 4-

(5

الکترونیک 171242432طراحی مدارهاي فرکانس باال27

طراحی سیستم هاي دیجیتال 173242532طراحی مدارهاي واسط28اصول مهندسی پزشکی17204253اصول و دستگاههاي توان بخشی3

بررسی سیستم هاي انرژي الکتریکی 171441731عایق ها و فشارقوي29مبانی الکترونیک قدرت یا الکترونیک صنعتی17122403الکترونیک صنعتی کاربردي4

سیگنال ها و سیستم ها - الکترونیک 171245232فیلترها و سنتز30الکترونیک 32الکترونیک کوانتومی5

الکترونیک 32قطعات الکترونیکی و مشخصات31شبکه هاي کامپیوتري17184323امنیت اطالعات6

مبانی الکترونیک قدرت یا الکترونیک صنعتی17144703کاربرد الکترونیک قدرت32بررسی سیستم هاي انرژي الکتریکی 171448421ایمنی و سیستم زمین7

33پردازش سیگنال هاي دیجیتال1آز پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی8
کاربرد مدارهاي الکترونیکی در 

پزشکی
الکترونیک 32

9
آزمایشگاه الکترونیک و مخابرات 

نوري
1کارگاه هوشمندسازي ساختمان34مخابرات و الکترونیک نوري17184151

ماشین هاي الکتریکی 171442532ماشین هاي مخصوص35(آنتن 1)1آزمایشگاه آنتن10

17124363مباحث ویژه در الکترونیک36شبکه هاي کامپیوتري17404041آزمایشگاه شبکه هاي کامپیوتري11

17164943مباحث ویژه در کنترل37(مایکروویو 1)17184281آزمایشگاه مایکروویو12

17184183مباحث ویژه در مخابرات38ریاضی عمومی 32آمار مهندسی13

17341023برنامه سازي پیشرفته و آز14
مبانی کامپیوتر و برنامه سازي-توجه: گروه مخصوص 

مهندسی برق اخذ شود.
17144123مباحثی در قدرت39

کنترل فرایندهاي صنعتی3مبانی 40PLCمبانی کامپیوتر و برنامه سازي3برنامه نویسی داده15

الکترومغناطیس - ریاضی مهندسی (میدان ها و امواج)3مبانی اپتیک و فوتونیک41کنترل فرایندهاي صنعتی17164093بهینه سازي و کنترل سیستم هاي انرژي16

17404503پروژه 172
پروژه 1- با رعایت ضوابط آموزشی و موافقت شوراي 

آموزشی دانشکده
الکترونیک 32مبانی بیو سنسورها42

حداقل 75 واحد گذرانده17304013مبانی رمزنگاري43ماشین هاي الکتریکی 171445233تولید انرژي الکتریکی18

مخابرات دیجیتال17184363مبانی مخابرات بی سیم44ریاضی عمومی 191423932جبر خطی کاربردي19

مبانی کامپیوتر و برنامه سازي3مبانی مهندسی نرم افزار45ماشین هاي الکتریکی 31حمل ونقل الکتریکی و ذخیره سازها20

احتمال مهندسی - مبانی کامپیوتر و برنامه سازي17304353مبانی یادگیري ماشین46(بررسی سیستم هاي انرژي الکتریکی 1)17144492روشنایی فنی21

اصول سیستم هاي مخابراتی - الکترونیک 171841631مخابرات و الکترونیک نوري47بررسی سیستم هاي انرژي الکتریکی 171440731سیستم هاي توزیع انرژي الکتریکی22

بررسی سیستم هاي انرژي الکتریکی 171445031مدیریت انرژي الکتریکی48شبکه هاي کامپیوتري17363103شبکه هاي کامپیوتري 232

مدارهاي الکتریکی 1 - احتمال مهندسی3مقدمه اي بر هوش محاسباتی و زیستی49(اتوماسیون صنعتی)3صنعت نسل 244

50الکترونیک 1- طراحی سیستم هاي دیجیتال 171246532طراحی برد دیجیتال پرسرعت25

مجموعه دروس تخصصی انتخابی مجموعه دروس تخصصی انتخابی 

نسخه مرداد ماه 1401مجموعه دروس تخصصی انتخابی (عالوه بر دروس انتخابی بسته هاي تخصصی)



دانشگاه صنعتی اصفهان          

دانشکده برق و کامپیوتر

نسخه مرداد ماه 1401

توضیحاتترم ارائهپیش نیازواحدکد  درسنام  درس

کلیه دروس و آزمایشگاه هاي سایر 

بسته هاي تخصصی (جداول 4-1 تا 5-4)

یک درس تحصیالت تکمیلی برق یا 

کامپیوتر

حداقل معدل 16 و 90 واحد 

گذرانده - با رعایت ضوابط 

آموزشی و موافقت 

سرپرست تحصیالت 

تکمیلی و معاون آموزشی 

دانشکده

حداکثر دو درس از مجموعه دروس و 

آزمایشگاه هاي رشته مهندسی کامپیوتر
با رعایت ضوابط آموزشی

حداکثر یک درس از سایر دانشکده ها 

با موافقت معاون آموزشی دانشکده

فهرست دروس مجاز در 

سایت دانشکده

10

ي- رعایت کلیه مقررات آموزشی دانشگاه (سایت اداره کل آموزش) الزامی است.

نکات مهم:

الف- شرایط فارغ التحصیلی: 

1- دانشجو باید 140 واحد درسی را در سنوات مجاز گذرانده باشد.

2- دروس گذرانده شده باید مطابق برنامه درسی مصوب باشد. یعنی: 97 واحد (دروس عمومی، پایه و اصلی) اجباري گذرانده شده باشد. 15 واحد تخصصی - الزامی 

بسته اصلی گذرانده شده باشد. 24 واحد تخصصی - انتخابی که شامل دروس اختیاري نیز هست، گذرانده شده باشد. پروژه و کارآموزي گذرانده شده باشد. دروسی 

که نیازمند مجوز است (مثل درس خارج از دانشکده) قبالً مجوز دریافت شده باشد.

ب- گذراندن بیش از 142 واحد بر اساس مقررات آموزشی دانشگاه مشمول پرداخت شهریه است.

ج- یک درس خارج دانشکده باید از فهرست دروس مجاز که در سایت دانشکده ذکر شده است انتخاب شود. گذراندن بیش از یک درس به موافقت شوراي آموزشی 

نیازمند است. در غیر این صورت جزو واحدهاي مازاد محسوب می شود (جزو 140 واحد موظفی محسوب نمی شود).

د- در صورت مردودي در یک درس اختیاري، اجباري به اخذ مجدد همان درس نیست.

ه- توصیه می شود دانشجویان درس کارآموزي را در تابستان سال سوم ثبت نام و بگذرانند.

و- اخذ درس به صورت مطالعه آزاد فقط به شرط فارغ التحصیلی و تنها براي دروس تخصصی امکان پذیر است.

ز- پس از ثبت نام درس پروژه فقط تا پایان هفته چهارم ترم فرصت دارید استاد راهنماي پروژه را انتخاب و پیشنهاده پروژه را با تأیید استاد راهنماي پروژه در سامانه 

گلستان ثبت نمایید. قسمتی از نمره درس پروژه شامل شرکت در کارگاه هاي اصول نگارش و ارایه فنی و اخالق حرفه اي است. برنامه زمانی برگزاري این کارگاه ها 

توسط آموزش دانشکده اعالم می شود. 

ح- استاد راهنماي پروژه را می توانید از تمام گروه هاي آموزشی رشته مهندسی برق انتخاب نمایید.

ط- چنانچه بخواهید پروژه را در ترم بعد از ثبت نام ارائه دهید بایستی در ترم بعد «ادامه پروژه» را ثبت نام نمایید. عدم ارائه پروژه در موعد مقرر باعث ثبت نمره صفر 

مجموعه دروس تخصصی  اختیاري

مجموعه دروس  اختیاري  (انتخاب 10 واحد)

جمع واحدهاي اختیاري از این جدول
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