
 به بعد   49و  49   چارت پیشنهادی ورودیها

 ( ) از ترم پنجم گرایش قدرت 

  واحد 91ترم دوم                     جمع  واحد 91جمع                 ترم اول  

 نام درس
شماره 

 درس

 تعداد واحد
 شماره درس نام درس (  همنیاز)  پیشنیاز /

 تعداد واحد
 (  همنیاز )پیشنیاز /

 عملی ع ظرین عملی  ظرین

  1ریاضی عمومی   4   2ریاضی عمومی  ----------  4 1311141  1ریاضی عمومی 

  1فیزیک   4   2فیزیک  ------------  4 1311149  1فیزیک 

  4  معادالت دیفرانسیل  ----------  4 1311144 برنامه نویسی کامپیوتر 
) ریاضی  1ریاضی عمومی 

 (  1عمومی 

  4   1مدارهای الکتریکی   ---------- 1  1311134 رگاه عمومی کا
و معادالت   1) فیزیک  

 دیفرانسیل ( 

   1 9010109  2اندیشه اسالمی  -------------  1 1311144 آشنایی با مهندسی برق 

 (  1) فیزیک  1    2آز فیزیک  ------------- 1  1311140 نقشه کشی مهندسی 

   4 9010101 زبان عمومی  -------------  4 9010100 فارسی عمومی 

  1  91010149  2تربیت بدنی  (  1) فیزیک  1  1311130  1آز فیزیک 

        1   تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

       1    1تربیت بدنی 

 واحد 91ترم چهارم    جمع  واحد 91ترم سوم              جمع 

 شماره درس نام درس
 اد واحدتعد

 شماره درس نام درس (  همنیاز) پیشنیاز / 
 تعداد واحد

 (  همنیاز)  پیشنیاز / 
 عملی  ظرین عملی  ظرین

 ریاضی مهندسی   3 1512211 سیگنال ها و سیستمها   1مدارهای الکتریکی   2 1512211  2مدارهای الکتریکی 

  3 1512212 ریاضی مهندسی 
ت معادال – 2ریاضی عمومی 

 دیفرانسیل 
  1الکترونیک   2 1512341  2الکترونیک 

  1الکترونیک   3 1512332  1سیسستمهای دیجیتال   1مدارهای الکتریکی   2 1512211  1الکترونیک 

  1ماشینهای الکتریکی   2 1512321  2ماشینهای الکتریکی    1مدارهای الکتریکی   2 1512321  1ماشینهای الکتریکی 

 و برنامه نویسی  2ریاضی عمومی   2 1512252 محاسبات عددی   2و فیزیک  2ریاضی عمومی   3 1512214 غناطیس الکتروم

 کارگاه عمومی  1  1512211 کارگاه برق   1مدارهای الکتریکی   1 1512335  1آز مدار و اندازه گیری 

 (  1)سیستمهای دیجیتال  1  1512331  1آز سیستمهای دیجیتال   2ریاضی عمومی   3 1512251 احتمال مهندسی 

   2 11111114 انقالب اسالمی 

 (  2) الکترونیک  1  1512334 آز اصول الکترونیک 

  1ماشینهای الکتریکی  1  1512331  1آز ماشینهای الکتریکی 

   2  آیین زندگی 

 

 



 واحد 41جمع   رم ششم                   ت واحد 91ترم پنجم                    جمع 

 شماره درس نام درس
 تعداد واحد

 شماره درس نام درس (  همنیاز)  پیشنیاز / 
 تعداد واحد

 (  همنیاز )  پیشنیاز /
 عملی  ظرین عملی  ظرین

سیستمهای کنترل 

 خطی 
1512211 3  

سیگنالها و سیستمها و 

  2مدارهای الکتریکی 
  2ماشینهای الکتریکی   3 1512342 ی الکتریکی تولید انرژ

تحلیل سیستمهای 

  1انرژی الکتریکی 
  2ماشینهای الکتریکی   3 1512331

تحلیل سیستمهای 

  2انرژی 
1512354 3  

تحلیل سیستمهای انرژی 

  1الکتریکی 

  2ماشینهای الکتریکی   3 1512353  3ماشینهای الکتریکی   1سیستمهای دیجیتال   3 1512333  2سیستمهای دیجیتال 

آز سیستمهای دیجیتال 

2  
1512331  1 

 –(  2) سیستمهای دیجیتال 

  1آز سیستمهای دیجیتال 
 زبان عمومی   2 1512251 زبان تخصصی 

اصول سیستمهای 

 مخابراتی 
1512331 3  

سیگنالها و سیستمها و 

 احتمال مهندسی

آز سیستمهای کنترل 

 خطی 
 ای کنترل خطی سیستمه 1  1512331

   2   1اندیشه اسالمی 
آز ماشینهای 

  2الکتریکی 
  2ماشینهای الکتریکی  1  1512351

   2  تفسیر موضوعی قرآن    3 1512251 اقتصاد مهندسی 

 واحد 91جمع      هشتم  ترم  واحد 01ترم هفتم              جمع 

 شماره درس نام درس

 تعداد واحد

 شماره درس نام درس (  همنیاز ) پیشنیاز /

 تعداد واحد

 (  همنیاز ) پیشنیاز /
 عملی نظری

  

 عملی نظری

  3 1512351 حفاظت و رله 
تحلیل سیستمهای انرژی 

  2الکتریکی 
  3 1512355 الکترونیک صنعتی 

)  – 2الکترونیک 

 (  2ماشینهای الکتریکی 

  3 1512341 عایق فشار قوی 
ای انرژی تحلیل سیستمه

  1الکتریکی 

پست فشار قوی طرح 

 ه و پروژ
  2تحلیل سیستمهای انرژی   3 1512345

ماشینهای الکتریکی 

 مخصوص 
  2ماشینهای الکتریکی   3 1512341

طرح خطوط هوایی 

 انتقال 
  2تحلیل سیستمهای انرژی   3 1512343

  3 1512351 تاسیسات الکتریکی 
تحلیل سیستمهای انرژی 

  1ی الکتریک
  2 1512352 کارآموزی 

واحد  111گذراندن 

 درسی 

 1  1512351  1آز سیستمهای قدرت 
تحلیل سیستم انرژی 

  2الکتریکی 
  3 1512351 پروژه کارشناسی 

واحد  111گذارندن 

 درسی 

طراحی سیستمهای ریز 

 پردازنده 
 -------  2 1512312 مدیریت و بازاریابی   2سیستمهای دیجیتال   3 1512311

     
دانش جمعیت و تنظیم 

 خانواده 
 2   

 صنعتی ( نیک ) الکترو 1  1512312 آز الکترونیک صنعتی      

 


