
همنیازپیشنیازنوع درسعملینظرینام درسشماره درسکد درس

**پایه13ریاضی 018030201

00پایه13فیزیک 078030207

00پایه3برنامه نویسی کامپیوتر048030204

**عمومی3زبان خارجی88888801

**عمومی2تاریخ تحلیلی اسالم58888819

**اصلی1آشنایی با مهندسی برق48030342

**پایه1-کارگاه عمومی118030211

**اصلی1-نقشه کشی مهندس238030303

**عمومی1-1تربیت بدنی 98888805

**عمومی2دانش خانواده و جمعیت118888811

17320جمعجمع

همنیازپیشنیازنوع درسنظرینام درسشماره درسکد درس

20ریاضی اصلی3ریاضی مهندسی258030309

10فیزیک پایه23فیزیک 088030208

*کارگاه عمومیاصلی1-کارگاه برق218030301

2ریاضی عمومی *پایه3معادالت دیفرانسیل038030203

*1ریاضی عمومی پایه23ریاضی عمومی 028030202

**عمومی12اندیشه 18888803

**عمومی1 .2تربیت بدنی 8888809

فیزیک + معادالت دیفرانسیل0اصلی13مدارهای الکتریکی 8030305

1فیزیک پایه1-(حرارت ومکانیک )آزمایشگاه فیزیک 98030209

17320جمعجمع

همنیازپیشنیازنوع درسنظرینام درسشماره درسکد درس

20 و فیزیک عمومی 2ریاضی عمومیاصلی3الکترومغناطیس298030309

0ریاضی مهندسیاصلی3سیگنالها و سیستم ها278030318

00عمومی22اندیشه 248888804

2فیزیک 0پایه21آز فیزیک 228030210

2ریاضی عمومی پایه3احتمال مهندسی068030206

10مدارهای الکتریکی اصلی22مدارهای الکتریکی 28030332

10مدارهای الکتریکی اصلی12الکترونیک 78030327

1الکترونیک 0اصلی13سیستم دیجیتال 108030328

18119جمعجمع

همنیازپیشنیازنوع درسنظرینام درسشماره درسکد درس

1الکترونیک اصلی22الکترونیک 288030330

سیگنال ها و سیستم ها و مدارهای اصلی3سیستمهای کنترل خطی308030319

2الکترونیک اصلی1آز الکترونیک8030333

1مدارهای الکتریکی اصلی12ماشین های الکتریکی 408030334

1سیستم دیجیتال اصلی23سیستم دیجیتال 8030335

1مدارهای الکتریکی اصلی1آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری348030336

1سیستم دیجیتال اصلی11آز سیستم دیجیتال 268030329

0عمومی2تفسیر موضوعی قرآن388888810

 و برنامه نویسی کامپیوتر2ریاضی عمومی پایه2محاسبات عددی38030205

تخصصی3تاسیسات الکتریکی122

برنامه هشت ترمی کارشناسی پیوسته قدرت و برق 

ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم



17320جمعجمع

همنیازپیشنیازنوع درسنظرینام درسشماره درسکد درس

2سیستم دیجیتال 1آز سیستم دیجیتالاصلی21آز سیستم دیجیتال 318030337

2ماشین های الکتریکی اصلی13 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 398030341

1ماشین های الکتریکی اصلی22ماشین های الکتریکی 328030338

سیگنالها و سیستمها و احتمال مهندسیاصلی3اصول سیستمهای مخابراتی438030339

1ماشین الکتریکی اصلی11آز ماشین های الکتریکی 418030340

0عمومی3زبان فارسی358888802

2الکترونیک تخصصی33الکترونیک 8030404

1الکترونیک 1الکترونیک تخصصی3الکترونیک صنعتی44

مدارهای پالس و دیجتیالآز الکترونیکتخصصی1 آز مدارهای پالس و دیجیتال598030416

17320جمعجمع

همنیازپیشنیازنوع درسنظرینام درسشماره درسکد درس

0عمومی2انقالب اسالمی 338888807

و زبان عمومی2الکترونیک اصلی2زبان تخصصی558030302

1ماشین اختیاری3ماشین مخصوص818030535

سیستم کنترل خطیاصلی1آز سیستم کنترل خطی578030320

2سیستم دیجیتال تخصصی3طراحی سیستمهای پردازنده518030417

3الکترونیک تخصصی31آز الکترونیک 618030405

سیگنال ها و سیستم هااختیاری3پردازش سیگنالهای دیجتیال828030540

0اختیاری3مدارهای پالس و دیجیتال8030415

عمومی 12اخالق اسالمی 888806

18220جمع

همنیازپیشنیازنوع درسنظرینام درسشماره درسکد درس

1 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 23تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 

اختیاری2تولید و نیروگاه568030537

3الکترونیک اختیاری3مباحث ویژه638030536

اختیاری3طراحی پستهای فشار قوی60

 و اصول سیستمهای مخابراتی2الکترونیک تخصصی3مدارهای مخابراتی328030412

مدارهای مخابراتیتخصصی1آز مدارهای مخابراتی458030413

 واحد100گذراندن حداقل تخصصی3پروژه کارشناسی468030323

 واحد100گذراندن حداقل تخصصی2کارآموزی528030324

2ماشین های الکتریکی اختیاری3معادلسازی و شبیه سازی سیستم های قدرت838030538

سیستم کنترل خطیاختیاری3کنترل صنعتی428030541

17623جمع

ترم هفتم

 واحد142            جمعا  20   اختیاری 23     تخصصی 51   اصلی 26   پایه 22عمومی 

ترم پنجم

ترم ششم





  


