
 )صفحه اول( قدرت–برق پيوسته مهندسی دروس  پيشنهادي  دوره کارشناسی هشت ترمی  برنامه

 احد(و20ترم اول)
تعداد  نوع درس نام درس شماره درس

 واحد

 همنياز پيشنياز

   3  1ریاضی عمومی  3021201

   3  1فيزیک  3021202

 1فيزیک  3  2فيزیک  3021203

   3  فارسی  3021101

   3  زبان عمومی 3021102

   2  اخالق اسالمی 3021103

   1  آشنایی با مهندسی برق 3021301

   2  دانش خانواده 3021107

 واحد( 18ترم دوم)
تعداد  نوع درس درسنام  شماره درس

 واحد

 همنياز پيشنياز

  1ریاضی عمومی 3  2ریاضی عمومی  3021204

 2ریاضی عمومی  3  معادالت دیفرانسيل 3021205

  2فيزیک 3  1الکتریکی مدار  3021303

   3  برنامه نویسی  3021206

  1فيزیک 1  1فيزیک  –آز  3021208

  2فيزیک 1  2فيزیک  –آز  3021209

   1  کارگاه عمومی 3021207

   1  1تربيت بدنی  3021105

   2  1اندیشه اسالمی  3021104

 واحد(18ترم سوم)
تعداد  سنوع در نام درس شماره درس

 واحد

 همنياز پيشنياز

  1مدارالکتریکی  2  2مدار الکتریکی  3021307

  2فيزیک  3  الکترومغناطيس 3021306

  2ریاضی عمومی  3  ریاضی مهندسی  3021211

  1مدار الکتریکی  2  1الکترونيک  3021304

  برنامه نویسی 2  محاسبات عددي 3021212

   1  مدارالکتریکی-آز 3021305

   2  2شه اسالمی اندی 11012

   2  انقالب اسالمی 3021416

   1  نقشه کشی صنعتی 3021301

 واحد( 17ترم چهارم)
تعداد  نوع درس نام درس شماره درس

 واحد

 همنياز پيشنياز

  1مدارالکتریکی  2  1ماشين الکتریکی  3021309

  1الکترونيک  2  2الکترونيک  3021311

  معادالت دیفرانسيل 3  سيگنال و سيستم  3021313

  1الکترونيک  3  1سيستم هاي دیجيتال  3021308

  2ریاضی عمومی  3  احتمال مهندسی 3021213

  کارگاه عمومی 1  کارگاه برق 3021414

   2  تاریخ امامت 11043

  1تربيت بدنی  1  2تربيت بدنی  1105

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )صفحه دوم( قدرت–برق پيوسته مهندسی دروس  پيشنهادي  دوره کارشناسی هشت ترمی  برنامه

 احد(و18)پنجمترم 
تعداد  نوع درس نام درس شماره درس

 واحد

 همنياز پيشنياز

 ریاضی مهندسی  3  سيستم هاي کنترل خطی 3021312

  2الکترونيک  3  اصول سيستم هاي مخابراتی 3021326

  1الکترونيک  3  الکترونيک صنعتی 3021316

  1ل سيستم هاي دیجيتا 3  2سيستم هاي دیجيتال  3021417

  1ماشين الکتریکی  2  2ماشين الکتریکی  3021317

  1سيستم هاي دیجيتال  1  1سيستم دیجيتال -آز 3021315

  1الکترونيک  1  1الکترونيک –آز  3021310

   2  تفسير موضوعی 11051

 واحد( 19)ششمترم 
تعداد  نوع درس درسنام  شماره درس

 واحد

 همنياز پيشنياز

   3  1تحليل سيستم انرژي  3021319

  2ماشين الکتریکی  3  3ماشين الکتریکی  3021318

تحليل سيستم انرژي   3  توليد انرژي الکتریکی 3021403

1 

 2ماشين  1ماشين  1  1الکتریکی ماشين –آز  3021314

  سيستم کنترل خطی 1  سيستم هاي کنترل خطی -آز 2021302

  سيستم کنترل خطی 3  کنترل صنعتی 3021411

   2  سرپرستیاصول  3021408

   3  عایق و فشار قوي 3021320

 واحد(17)هفتمترم 
تعداد  سنوع در نام درس شماره درس

 واحد

 همنياز پيشنياز

  1سيستم دیجيتال آز  1  2دیجيتال سيستم  –آز  3021418

   3  تاسيسات الکتریکی  3021321

   1  صنعتیالکترونيک  –آز  3021324

  1ليل سيستم انرژي تح 3  2تحليل سيستم انرژي  3021402

  زبان عمومی 2  زبان تخصصی  3021210

  1ماشين -آز 1  2الکتریکی ماشين  –آز  3021407

   3  سيستم هاي اتوماسيون صنعتی 3021410

   3  امپيوتريشبکه هاي ک 3021409

 واحد( 15)هشتمترم 
تعداد  نوع درس نام درس شماره درس

 واحد

 همنياز پيشنياز

   3  رله و حفاطت 3021325

   3  اقتصاد مهندسی 3021404

  1تحليل سيستم انرژي 1  سيستم هاي انرژي تحليل –آز  3021406

  عایق و فشار قوي 3  طراحی خطوط انتقال 3021323

  ترم آخر 3  پروژه  3021413

  ترم آخر 2  کارآموزي 3021412

 

 

 


