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 این برنامه در حال تکمیل شدن است به تاریخ آخرین ویرایش توجه شود. .  1

 مراجعه نمایند.دانشکده به مدیر گروه .  دانشجویان عزیز برای ارائه پیشنهادات خود و درخواست دروس اضافی 2

در میان  برق با مدیر گروهاز طریق ایمیل را  خود ، پیشنهادات و انتقاداتایرادات احتمالی برنامه . دانشجویان عزیز هرگونه سوال،3

 بگذارند.
j.morsali@uut.ac.ir,  

 

mailto:j.morsali@uut.ac.ir


 ذ واحد خارج از چارت دروس ارایه شده به هر ورودی نیستند مگر با هماهنگی مدیر گروه و استاد راهنما. دانشجویان مجاز به اخ4

.  پیش نیاز دروس مشترک همه رشته ها یکسان سازی شده است. اگر دانشجویی پیش نیاز هر درسی را با هر یک از گروه ها 5

 تواند آن درس را اخذ نماید. گذارنده باشد می

 مشخصات خود را چک کرده انتخابی دروس لیست سیستم، در انتخابی واحدهای نهائی ثبت از پس بایستی حتماً عزیز ویاندانشج . 6

 صورت در است بدیهی نمایند. کنترل دقت به را امتحان( زمان کالس و تشکیل زمان شده، انتخاب گروه جمله )از شده اخذ واحدهای

 نخواهد آن قبال در مسئولیتی گونه هیچ دانشکده آموزش اداره و گرفته قرار عمل مالک سیستم در شده درج واحدهای کنترل، عدم

 .داشت

 واحد از سقف مجاز واحدهای انتخابی کمتر خواهد شد.  3.  دانشجویانی که ترم قبل حذف پزشکی داشته اند 7

 انتخاب حق اینصورت غیر در. باشند می مقصد دانشگاه از خود مهمانی نمرات آوردن به ملزم اضافه و حذف روز تا انشجویاند.  8

 .داشت نخواهند را فوق نیمسال در درسی واحد 14 از بیش

رعایت سقف واحد انتخابی دانشجوی مشروط ملزم به  .نیستند واحد 14 از بیش انتخاب به مجاز وجه هیچ به مشروط دانشجویان.  9

 دانشجو می باشد.بوده و عواقب هر گونه تخطی از سقف واحد مجاز بر عهده 

 استاد تایید نیازمند پروژه واحد انتخابواحد گذرانده باشند.  100بایستی  دارند را تخصصی پروژه انتخاب قصد که دانشجویانی .  10

 حذف را دانشجویان تخصصی پروژه واحد دانشکده آموزش صورت این غیر در است بدیهیمی باشد.  مربوطه گروه مدیر و راهنما

  .نمود خواهد

 یا حذف قابل سیستم در درج از پس دروس این زیرا باشند. داشته را دقت نهایت بایستی عملی دروس انتخاب در دانشجویان . 11

 .بود دنخواه گروه تغییر

 باشد.باشد. در صورت عدم رعایت، آموزش مجاز به حذف دروس مربوطه می. رعایت پیشنیاز و همنیاز بر عهده دانشجو می12

 کند. روه از پیشنهادات و انتقادات دانشجویان در جهت بهینه سازی و پیشرفت آموزشی دانشکده استقبال میگ دیر* م

 



 1401 ورودیهای مهر  1402-1401 سالتحصیلی اولکارشناسی برق در نیمسال  اولدروس ارائه شده برای ترم 
 

تاریخ و ساعت 

 امتحان
 مدرس پیش نیاز

جمع 

 واحد

 تعداد واحد
 ردیف کد درس کد گروه ام درسن نوع درس

 نظری عملی

 ـــــــ -
 امامی دکتر

 عمومی 0 1 1
 691 ( برادران1تربیت بدنی )

600066013 1 
 692 خواهران (1تربیت بدنی ) شرف دوست خانم 

82/10/1401  

8ساعت   
 2 600066011 69 زبان فارسی عمومی 3 0 3 دکتر عباس زاده ـــــــ

26/01/1401  

8ساعت   
 3 600066012 69 زبان انگلیسی عمومی 3 0 3 بهکامیدکتر  ـــــــ

24/10/1401 

8ساعت   
 4 638597038 69 آشنایی با مهندسی برق اصلی 1 0 1 دکتر آذرنیا ـــــــ

5/11/1401  

8ساعت   
 5 600066031 69 (1ریاضی عمومی) پایه 3 0 3 دکتر حسنلو ـــــــ

1/11/1401  

8ساعت   
 پایه 3 0 3 دکتر خضرلو ـــــــ

)حرارت و  1فیزیك 

 مکانیك(
69 600066041 6 

 7 638597030 69 کارگاه عمومی پایه 0 1 1 مهندس فتح الهی ـــــــ -

 8 638597035 69 نقشه کشی مهندسی اصلی 0 1 1 دکتر عبدالحسینی ـــــــ -

2/11/1401  

8ساعت   
 9 600066048 69 ارت زندگی دانشجوییمه عمومی 2 0 2 نعلبندیدکتر  ــــــ

 جمع واحد 18  
 



 1400ورودیهای مهر  1402-1401 سالتحصیلی اولکارشناسی برق در نیمسال  سومدروس ارائه شده برای ترم 

 

تاریخ و ساعت 

 امتحان
 مدرس پیش نیاز

جمع 

 واحد

 تعداد واحد
 ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس

 نظری عملی

24/10/1401  

11ساعت   

( + 2ریاضی عمومی )

 معادالت دیفرانسیل
 1 600066035 69 ریاضیات مهندسی اصلی 3 0 3 دکتر بهکامی

5/11/1401  

11ساعت   
 2 638597026 69 احتمال مهندسی پایه 3 0 3 دکتر آذرنیا (2ریاضی عمومی )

27/10/1401  

11ساعت   

معادالت دیفرانسیل + 

 (2فیزیك )
 3 638597039 69 (1مدارهای الکتریکی ) اصلی 3 0 3 دکتر آذرنیا

1/11/1401  

11ساعت   

( + 2ریاضی عمومی )

 (2فیزیك )
 4 638597041 69 الکترومغناطیس اصلی 3 0 3 دکتر خضرلو

25/10/1401  

11ساعت   
 5 600066002 69 (2اندیشه اسالمی ) عمومی 2 0 2 آقای اکبری 1اندیشه اسالمی 

 6 600066046 69 (2آز. فیزیك ) پایه  0 1 1 خضرلودکتر  (2فیزیك ) -

3/11/1401  

11ساعت   

معادالت دیفرانسیل + 

 برنامه نویسی کامپیوتر
 7 600066034 69 محاسبات عددی پایه 2 0 2 دکتر غفارزاده

2/11/1401  

8ساعت   
 8 600066048 69 مهارت زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 نعلبندیدکتر  -

 جمع واحد 19  
 

 

 



 99 ورودیهای مهر   1402-1401 سالتحصیلی اولکارشناسی برق در نیمسال  پنجمدروس ارائه شده برای ترم 
 

تاریخ و ساعت 

 مدرس پیش نیاز امتحان
جمع 

 واحد

 تعداد واحد

 نام درس نوع درس
 کد گروه

 نظری عملی ردیف کد درس

   

1/11/1401  

41ساعت   
 1 638597045 69 (2الکترونیك ) اصلی  2 0 2 کتر بهکامید (1الکترونیك )

26/10/1401  

41ساعت   

سیگنال ها و سیستم ها + 

 2مدارهای الکتریکی 
 2 638597043 69 سیستمهای کنترل خطی اصلی 3 0 3 دکتر مرسلی

28/10/1401  

41ساعت   
 3 638597051 69 (2)سیستمهای دیجیتال  اصلی 3 0 3 دکتر بهکامی 1سیستمهای دیجیتال 

24/10/1401  

41ساعت   
 4 638597047 69 (2ماشین های الکتریکی ) اصلی  2 0 2 حسینی مهندس 1ماشین های الکتریکی 

3/11/1401  

41ساعت   

سیگنالها و سیستم + 

 احتمال مهندسی
 5 638597048 69 اصول سیستم های مخابراتی اصلی  3 0 3 آذرنیادکتر 

 6 638597056 69 (1سیستمهای دیجیتال ) آز. اصلی  0 1 1 تر بهکامیدک (1)سیستمهای دیجیتال  -

5/11/1401  

41ساعت   
 7 600066005 69 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی عمومی 2 0 2 آقای راثی ـــــــ

 8 638597054 69 الکترونیك .آز اصلی 0 1 1 دکتر بهکامی (2الکترونیك ) -

 جمع واحد 17  
 

 

 

 

 

 



 98ورودیهای مهر   1402-1401 سالتحصیلی اولکارشناسی برق در نیمسال  هفتمه برای ترم دروس ارائه شد
تاریخ و ساعت 

 مدرس پیش نیاز امتحان
جمع 

 واحد

 تعداد واحد

 نام درس نوع درس
 کد گروه

 نظری عملی ردیف کد درس

   

27/10/1401  

8ساعت   
 1 638597076 69 3اشین های الکتریکی م الزامی  3 0 3 حسینی مهندس 2ماشین 

3/11/1401  

8ساعت   

و همنیاز  2فیزیك 

 1الکترونیك 
 2 638597064 69 فیزیك الکترونیك  اختیاری  3 0 3 دکتر بهکامی

 3 638597068 69 آز. الکترونیك صنعتی  الزامی 0 1 1 دکتر مرسلی رونیك صنعتیالکت -

24/10/1401  

8ساعت   

 ماشین هایهم نیاز 

 (3الکتریکی )
 4 638597086 69 تولید انرژی الکتریکی  انتخابی 3 0 3 دکتر مرسلی

1/11/1401  

8ساعت   
 5 638597078 69 2تحلیل انرژی  الزامی 3 0 3 دکتر مرسلی 1تحلیل انرژی 

5/11/1401  

8ساعت   
 6 638597021 69 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 0 2 آقای راثی -

 7 638597053 69 1آز ماشین  اصلی 0 1 1 حسینیمهندس  1ماشین  -

 جمع واحد 16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    1402-1401 دروس اضافی ارائه شده برای کارشناسی برق در نیمسال دوم سالتحصیلی

 مدرس پیش نیاز برنامه امتحانی
جمع 

 واحد

 تعداد واحد

 ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس
 نظری عملی

6/11/1401  

11ساعت   
 1 600066032 67 2ریاضی عمومی  پایه 3 0 3 دکتر غفارزاده 1ریاضی 

29/10/1401  

11ساعت   
 2 600066033 68 معادالت دیفرانسیل پایه 3 0 3 دکتر غفارزاده 1ریاضی 

6/11/1401  

14ساعت   
 3 600066006 69 تفسیر موضوعی قرآن عمومی 2 0 2 آقای راثی -

 ذراندهواحد گ 95حداقل 

 مجوز مدیر گروهقابل اخذ با 

 دکتر مرسلی

2 2 0 
تخصصی 

 الزامی
 کارآموزی 

69 

 691 دکتر آذرنیا 4 638597059

 692 دکتر بهکامی

- 
واحد  100حداقل 

 گذرانده

 دکتر مرسلی

 پروژه تخصصی پروژه 3 0 3

69 

 691 دکتر آذرنیا 5 638597058

 692 دکتر بهکامی

 

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


