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  دانشکده فنی مهندسی خوي گروه برق  ارائه شده  دروس 
  1400-1401تحصیلی     سال  دوم نیمسال 

  
Last Update: 1400/11/13 

 

  . این برنامه در حال تکمیل شدن است به تاریخ آخرین ویرایش در صفحات توجه شود.  1
  .ی به مدیر گروه مراجعه نماینددانشجویان عزیز براي ارائه پیشنهادات خود و درخواست دروس اضاف.  2
  .دانشجویان عزیز هرگونه سوال، ابهام و اشکاالت احتمالی برنامه گروه، پیشنهادات و انتقادات را با مدیر گروه در میان بگذارند. 3

j.morsali@urmia.ac.ir  
اگر دانشجویی پیش نیاز هر درسی را با هر یک از گروه ها . ها یکسان سازي شده استهمه رشته در پیش نیاز دروس مشترك .  4

  . آن درس را اخذ نماید مجاز استگذارنده باشد 



 خود را چک کرده انتخابی دروس لیست سما، سیستم در انتخابی واحدهاي نهائی ثبت از پس بایستی حتماً عزیز دانشجویان . 5

 است بدیهی .نمایند کنترل دقت به را )امتحان زمان کالس و تشکیل زمان شده، انتخاب گروه جمله زا( شده اخذ واحدهاي مشخصات

 قبال در مسئولیتی گونه هیچ دانشکده آموزش اداره و گرفته قرار عمل مالك سما سیستم در شده درج واحدهاي کنترل، عدم صورت در

  .داشت نخواهد آن
  . واحد از سقف مجاز واحدهاي انتخابی کمتر خواهد شد 3داشته اند  دانشجویانی که ترم قبل حذف پزشکی.  6
 انتخاب حق اینصورت غیر در. باشند می مقصد دانشگاه از خود مهمانی نمرات آوردن به ملزم اضافه و حذف روز تا انشجویاند.  7

  .داشت نخواهند را فوق نیمسال در درسی واحد 14 از بیش
 و راهنما استاد تایید به و تکمیل را پروژه انتخاب مخصوص فرم بایست می دارند را تخصصی پروژه بانتخا قصد که دانشجویانی .  8

 حذف را دانشجویان این تخصصی پروژه واحد دانشکده آموزش اداره صورت این غیر در است بدیهی .برسانند مربوطه گروه مدیر

  .)م خواهد شداطالعات تکمیلی در مورد پروژه تخصصی بعدا اعال( .نمود خواهد
 یا حذف قابل سما سیستم در درج از پس دروس این زیرا .باشند داشته را دقت نهایت بایستی عملی دروس انتخاب در دانشجویان . 9

  .بود نخواهند گروه تغییر
 . کند مدیریت گروه از پیشنهادات و انتقادات دانشجویان در جهت بهینه سازي و پیشرفت آموزشی دانشکده استقبال می* 

  
  
  
  
  
  



  1400ورودیهاي مهر 4002دروس ارائه شده براي ترم دوم کارشناسی برق در نیمسال 
جمع   مدرس پیش نیاز برنامه امتحانی

 واحد

 نظري عملی  ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس تعداد واحد
28/3/1401 

  8:30ساعت 
) 2(ریاضی عمومی 
 یا همزمان

  1  600066033  69  معادالت دیفرانسیل  پایه  3  0  3  بهکامیدکتر 

30/3/1401 
  8:30ساعت 

  2  638597033  69  اقتصاد مهندسی  اصلی  3  0  3 دکتر آذرنیا ـــــــ

5/4/1401 
  8:30ساعت 

  3  600066001  69 )1(اندیشه اسالمی   عمومی  2  0  2  راثیآقاي  ـــــــ

4/4/1401 
  8:30ساعت 

  4  600066032  69  )2(ریاضی عمومی   پایه  3  0  3  حسنلودکتر  )1(ریاضی عمومی 

8/4/1401 
  8:30ساعت 

  5  600066042  69  )2(فیزیک   پایه  3  0  3  غالمی دکتر )1(فیزیک 

31/3/1401 
 8:30ساعت 

  6  600066045  69  ) 1(فیزیک  آز  پایه  0  1  1  مهندس هنرور )1(فیزیک 

6/4/1401 
 8:30ساعت 

- 
آزاد تر دک

  موسوي
  7  600066039  69 پیوتربرنامه نویسی کام  پایه  3  0  3

 - 
صنعتی اخذ با 

  ارومیه
        خواهران) 1(تربیت بدنی   عمومی  0  1  1

  جمع واحد  18  
  

  
  



  99ورودیهاي مهر 4002دروس ارائه شده براي ترم چهارم کارشناسی برق در نیمسال 
جمع   مدرس پیش نیاز برنامه امتحانی

 واحد

 نظري عملی  فردی کد درس کد گروه نام درس نوع درس تعداد واحد

28/3/1401 
  11ساعت 

  1  638597042  69  سیگنال ها و سیستم ها  اصلی  3  0  3  دکتر آذرنیا  ریاضیات مهندسی

30/3/1401 
  11ساعت 

مدارهاي الکتریکی 
)1( 

  2  638597044  69  )1(الکترونیک   اصلی  2  0  2  دکتر بهکامی

1/4/1401 
  11ساعت 

مدارهاي الکتریکی 
)1( 

  3  638597046  69  1ماشین هاي الکتریکی   اصلی  2  0  2 نیشابوريدکتر 

4/4/1401 
  11ساعت 

هم نیاز الکترونیک 
)1( 

  4  638597050  69 )1(سیستم هاي دیجیتال   اصلی  3  0  3  دکتر بهکامی

5/4/1401 
 11ساعت 

مدارهاي الکتریکی 
)1( 

  اصلی  0  1  1  علیلودکتر 
آز مدارهاي الکتریکی و 

  5  638597052  69  اندازه گیري

8/4/1401 
  6  600066006  69 تفسیر موضوعی قرآن  عمومی  2  0  2  راثی آقاي ـــــــ  11ساعت 

6/4/1401 
  7  638597040  69  )2(الکتریکی  مدار   اصلی  2  0  2  دکتر آذرنیا  )1(مدار   11ساعت 

7/4/1401 
  8  638597036  69  کارگاه برق  اصلی  0  1  1  دکتر مرسلی  کارگاه عمومی  11ساعت 

9/4/1401 
  9  600066014  69  برادران ) 2(تربیت بدنی   عمومی  0  1  1  امامی دکتر  1تربیت بدنی   11ساعت 

9/4/1401 
  10  600066014  691  خواهران ) 2(تربیت بدنی   عمومی  0  1  1  خانم شمسی پور  1تربیت بدنی   11ساعت 

  جمع واحد  17  
  

 



  98ورودیهاي مهر 4002 دروس ارائه شده براي ترم ششم کارشناسی برق در نیمسال
جمع   مدرس پیش نیاز برنامه امتحانی

 واحد

 نظري عملی  ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس تعداد واحد

8/4/1401 
  14ساعت 

سیستم هاي 
  اصلی  0  1  1  دکتر مرسلی  کنترل خطی

آز سیستمهاي کنترل 
  1  638597055  69  خطی

28/3/1401 
  14ساعت 

  3  0  3  دکتر مرسلی 2هم نیاز ماشین 
الزامی 
  تخصصی

تحلیل سیستم هاي انرژي 
  )1(الکتریکی 

69  638597049  2  

4/4/1401 
  14ساعت 

و ) 2(الکترونیک 
 2همنیاز ماشین 

  3  0  3 دکتر مرسلی
تخصصی 

  3  638597069  69  الکترونیک صنعتی  انتخابی

6/4/1401 
  14ساعت 

ماشین هاي 
 )1(الکتریکی 

  2  0  2  علیلودکتر 
ی الزام

  تخصصی
  4  638597047  69 )2(ماشین هاي الکتریکی 

30/3/1401 
  14ساعت 

  5  638597073  69  پردازش سیگنال دیجیتال  اصلی  3  0  3  دکتر آذرنیا  سیگنال و سیستم

1/4/1401 
  14ساعت 

  6  638597034  69  زبان تخصصی  اصلی  2  0   2  دکتر بهکامی زبان عمومی

7/4/1401 
 14ساعت 

آز سیستمهاي 
و ) 1( دیجیتال

سیستمهاي  همنیاز 
 )2(دیجیتال 

  اصلی  0  1  1  دکتر بهکامی
آز سیستمهاي دیجیتال 

)2( 
69  638597057  7  

31/3/1401 
  14ساعت 

  8  600066003  69  اخالق اسالمی  عمومی  2  0  2  آقاي راثی  -

  جمع واحد  17  
 
  
  
  



  
 

  97ي مهرورودیها 4002کارشناسی برق در نیمسال  هشتمدروس ارائه شده براي ترم 
جمع   مدرس پیش نیاز برنامه امتحانی

 واحد

 نظري عملی  ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس تعداد واحد

6/4/1401 
  8:30ساعت 

  1  600066004  69  انقالب اسالمی  عمومی  2  0  2  آقاي راثی  -

28/3/1401 
  8:30ساعت 

تحلیل سیستم 
 1 انرژي

  2  638597077  69  یسات الکتریکیتاس  تخصصی  3  0  3  دکتر حسین نیا

30/3/1401 
  8:30ساعت 

تحلیل سیستم 
 2انرژي 

  تخصصی   3  0  3 دکتر مرسلی
خطوط هوایی  طرح
  نیرو و پروژه انتقال

69  638597087  3  

8/4/1401 
  8:30ساعت 

  4  638597105  69 آز پردازش سیگنال  تخصصی  0  1  1  دکتر آذرنیا پردازش سیگنال

4/4/1401 
  8:30ساعت 

نیاز الکترونیک هم
  تخصصی  3  0  3  دکتر بهکامی  1

مدارهاي پالس و 
   دیجیتال

69  638597063  5  

1/4/1401 
 8:30ساعت 

اصول سیستم 
 مخابراتی

  6  638597071  69 شبکه هاي مخابراتی  تخصصی  3  0  3  دکتر آذرنیا

7/4/1401 
  8:30ساعت 

و  1آز ماشین 
  7  638597080  69  2آز ماشین   تخصصی  0  1  1  علیلودکتر   3همنیاز ماشین 

-  
گذراندن حداقل 

  واحد 100
  پروژه تخصصی  پروژه  3  0  3  اساتید گروه

و 691و 69
692  

638597058  8  

  جمع واحد  19  
  



  
  4002ارائه شده براي کارشناسی برق در نیمسال  )در صورت رسیدن به حد نصاب ( دروس اضافی

جمع   مدرس پیش نیاز برنامه امتحانی
 واحد

 تعداد واحد
 نظري عملی  ردیف کد درس هکد گرو نام درس نوع درس

1/4/1401 
  8:30ساعت 

  1  600066031  67  )1(ریاضی عمومی   پایه  3  0  3  دکتر غفارزاده ـــــــ

-  
گذراندن حداقل 

  واحد 95
تخصصی   0  2  2  اساتید گروه

  الزامی
  کارآموزي 

و 691و 69
692  

638597059  2  

 
  .دروس اضافی در صورت رسیدن به حد نصاب تشکیل خواهند شد*

  
 
 
 
 
 

 
 


