
 به بعد  69 ی چارت پیشنهادی ورودیها

 ( قدرت ) از ترم پنجم به بعد گرایش 

 

  واحد 79ترم دوم                     جمع  واحد 91جمع                 ترم اول  

 شماره درس نام درس
 تعداد واحد

 شماره درس نام درس (همنیاز)پیشنیاز / 
 تعداد واحد

 ( همنیاز) پیشنیاز / 
 عملی ع ظرین عملی  ظرین

  2ریاضی عمومی   3 2621142 2یاضی عمومی ر ---------  3 2621141 1ریاضی عمومی 

  2فیزیک   3 2621143 2فیزیک  ----------  3 2621141 1فیزیک 

 ( 1)ریاضی عمومی   3 2621144 معادالت دیفرانسیل ------------  3  زبان عمومی

 --------  3 2621141 برنامه سازی کامپیوتر ----------- 2  2621141 کارگاه عمومی

 (  1) فیزیک  2  2621111 2آز فیزیک  -----------  2 2621114 آشنایی با مهندسی برق

   1  2اندیشه اسالمی  --------- 2  2621113 نقشه کشی مهندسی

  2   2تربیت بدنی  ----------  3  فارسی عمومی

       2  2621146 1آز فیزیک 

        1  1اندیشه اسالمی 

       2   1تربیت بدنی 

 واحد 97ترم چهارم    جمع  واحد 91ترم سوم              جمع 

 شماره درس نام درس
 تعداد واحد

 شماره درس نام درس ( همنیاز ) پیشنیاز /
 تعداد واحد

 ( همنیاز) پیشنیاز / 
 عملی ظرین عملی ظرین

  3 1712241 مهندسی ریاضی
 – 2ریاضی عمومی 

 معادالت دیفرانسیل 
  1مدارهای الکتریکی   2 1712242 1الکترونیک 

  3 1712244 1مدارهای الکتریکی 
 –) معادالت دیفرانسیل 

 (  2فیزیک 
  1مدارهای الکتریکی   2 1712247 1ماشینهای الکتریکی 

  1ماشینهای الکتریکی   2 1712241 2ینهای الکتریکی ماش  2ریاضی عمومی   3 1712247 احتمال مهندسی

  3 1712241 الکترو مغناطیس
فیزیک   -2ریاضی عمومی 

2  
  1مدارهای الکتریکی   2 1712244 2مدارهای الکتریکی 

  2 1712241 محاسبات عددی
برنامه  – 2ریاضی عمومی 

 نویسی کامپیوتر 
 دسی ریاضیات مهن  3 1712241 سیگنالها و سیستمها

  1مدارهای الکتریکی  1  1712211 1آز اندازه گیری و مدار    2  اخالق اسالمی

     
 ----------  3 1712241 اقتصاد مهندسی

   2  انقالب اسالمی

 

 

 

 



 واحد 89ترم ششم                        جمع  واحد 91ترم پنجم                    جمع 

 شماره درس نام درس
 داد واحدتع

 شماره درس نام درس ( همنیاز) پیشنیاز / 
 تعداد واحد

 ( همنیاز) پیشنیاز / 
 عملی ظرین عملی ظرین

 تولید انرژی الکتریکی  1الکترونیک   3 1712244 1سیستمهای دیجیتال 
 

  2ماشینهای الکتریکی   3 1712342

  3 1712374 2تحلیل سیستم انرژی   1الکترونیک   2 1712243 2الکترونیک 
تحلیل سیستمهای انرژی 

1  

تحلیل سیستمهای 

 1انرژی 
  2ماشینهای الکتریکی   3 1712373 3ماشینهای الکتریکی   2ماشینهای الکتریکی   3 1712244

اصول سیستمهای 

 مخابراتی
1712244 3  

 –سیگنالها و سیستمها 

 احتمال مهندسی 
 زبان عمومی   2 1712271 زبان تخصصی

سیستمهای کنترل 

 خطی
1712241 3  

 –سیگنالها و سیستمها 

  2مدارهای الکتریکی 
  1سیستمهای دیجیتال   3 1712333 2سیستم دیجیتال 

 کارگاه عمومی  1  1712211 کارگاه برق (  2) الکترونیک  1  1712212 آز اصول الکترونیک

آز سیستمهای 

 1دیجیتال 
 (  1ای دیجیتال ) سیستمه 1  1712217

آز ماشینهای الکتریکی 

2 
1712374  1 

 1آز ماشینهای الکتریکی 

 (  3)ماشینهای الکتریکی –

آز ماشینهای 

 1الکتریکی 
  1ماشینهای الکتریکی  1  1712211

آز سیستمهای کنترل 

 خطی
 کنترل خطی  1  1712334

   2  تاریخ تحلیلی
آز سیستمهای دیجیتال 

2 
1712331  1 

 –(  2های دیجیتال )سیستم

  1آز سیستمهای دیجیتال 

 واحد 19جمع      هشتم  ترم  واحد 89ترم هفتم              جمع 

 شماره درس نام درس

 تعداد واحد

 شماره درس نام درس ( همنیاز) پیشنیاز / 

 تعداد واحد

 ( همنیاز) پیشنیاز / 
 عملی نظری

  

 عملی نظری

  3 1712374 حفاظت و رله
تحلیل سیستمهای انرژی 

2  
  3 1712377 الکترونیک صنعتی

)ماشینهای  – 2الکترونیک 

 (  2الکتریکی 

  3 1712341 عایق فشار قوی
تحلیل سیستمهای انرژی 

1  
  3 1712347 طرح پست فشار قوی

تحلیل سیستمهای انرژی 

2  

 الکتریکی  ماشینهای

 مخصوص
  2ماشینهای الکتریکی   3 1712341

هوایی  وططرح خط

 انتقال انرژی
1712343 3  

تحلیل سیستمهای انرژی 

2  

  3 1712371 تاسیسات الکتریکی
تحلیل سیستمهای انرژی 

1  
 ) الکترونیک صنعتی ( 1  1712312 آز الکترونیک صنعتی

طراحی سیستمهای 

 ریز پردازنده
  2 1712372 کارآموزی  2سیستمهای دیجیتال   3 1712311

واحد  111 گذراندن

 درسی 

آز سیستمهای قدرت 

1 
1712371  1 

تحلیل سیستمهای انرژی 

2  
  3 1712371 پروژه کارشناسی

واحد  111گذاراندن 

 درسی 

 ---------  2 1712342 مدیریت بازایابی   2  تفسیر موضوعی قرآن

     
جمعیت و تنظیم 

 خانواده
 2  ------- 

          

جابجایی هایی گروه ) مدیر گروه و اعضای هیات علمی گروه ( است بر اساس تصمیم شورای آموزشی الزم بذکر است که ممکن 

 . در ترمهای مختلف صورت گیرد  در مورد ارائه دروس


