
 1044-1041 صنعتي برق –برنامه دروس پيشنهادي دوره کارداني پيوسته الکتروتکنيک 

 واحد( 11ترم اول)                  

تعداد  نوع درس نام درس شماره درس

 واحد

 همنياز پيشنياز

   3 عمومي-ن زبان و ادبيات فارسي 6131101

   2 عمومي-ن اخالق و تربيت اسالمي 11021

   3 پايه-ن رياضي عمومي 6131201

   2 پايه-ن فيزيک عمومي برق 6131202

   1 تخصصي-ع کارگاه مکانيک عمومي 6131412

   1 تخصصي -ن ايمني در برق 6131417

   3 عمومي-ن زبان خارجي 6131102

   1 تخصصي-ع آزمايشگاه اندازه گيري الکتريکي 6131405

   1 عمومي-ع تربيت بدني  1107

 

 واحد( 11ترم دوم)

تعداد  نوع درس نام درس شماره درس

 واحد

 همنياز پيشنياز

 ACمدار  رياضي عمومي  2 تخصصي-ن DCتحليل مدارهاي الکتريکي  6131401

 DCمدار  رياضي عمومي  2 تخصصي -ن ACتحليل مدارهاي الکتريکي  6131402

  فيزيک عمومي برق 2 تخصصي -عن و آزمايشگاه DCماشين الکتريکي  6131413

   2 تخصصي -عن افزارهاي ترسيمي در برقکاربرد نرم 6131403

   2 تخصصي -عن کاربرد ميکروکنترلرها و آزمايشگاه 6131409

   2 مهارت عمومي-ن بهداشت و صيانت از محيط زيست 6131103

   2 تخصصي -عن الکترونيک عمومي و آزمايشگاه 6131406

6131410 
 

   2 تخصصي -عن هيدروليک و نيوماتيک و آزمايشگاه

6131423 
 

  اولين تابستان دوره 1 تخصصي-ع 1کارآموزي 

 

 واحد( 11ترم سوم)

تعداد  نوع درس نام درس شماره درس

 واحد

 همنياز پيشنياز

   2 عمومي-ن (1انديشه اسالمي ) 11011

  و آزمايشگاه DCماشين  2 تخصصي -عن و آزمايشگاه ACماشين الکتريکي  6131414

  و آزمايشگاه DCماشين  3  تخصصي-ن تجهيزات پست و نيروگاه 6131420

  DCتحليل مدارهاي الکتريکي  2 تخصصي -عن افزارهاي تحليلي در برقکاربرد نرم 6131404

  هيدروليک و نيوماتيک 2 تخصصي -عن کنترل صنعتي و آزمايشگاه 6131416

  زبان خارجي 2 تخصصي -ن زبان فني 6131411

  الکترونيک عمومي و آزمايشگاه 2 تخصصي -عن الکترونيک صنعتي و آزمايشگاه 6131407

   2 تخصصي-عن طراحي و اجراي مدارهاي فرمان صنعتي 6131415

  کاربرد ميکروکنترلرها و آزمايشگاه 2 اختياري -عن ميکروکنترلهاي پيشرفته 6131511

 

 واحد( 11چهارم)ترم 

تعداد  نوع درس نام درس شماره درس

 واحد

 همنياز پيشنياز

   2 عمومي-ن دانش خانواده و جمعيت 11108

   2 تخصصي-ن طراحي روشنايي داخلي و خارجي 6131418

  LVطراحي و اجراي تابلوهاي صنعتي  6131421

 MVو 

  طراحي و اجراي مدارهاي فرمان 2 تخصصي-عن

  و آزمايشگاه ACماشين الکتريکي  2 تخصصي-ن الکترومکانيک کاربردي 6131408

  تجهيزات پست و نيروگاه 2 تخصصي-عن متره برآورد و استانداردهاي اجرايي 6131419

   2 تخصصي-عن کارآفريني 6131422

  آزمايشگاهکنترل صنعتي و  2 اختياري -عن سازي خانه هوشمندطراحي و شبيه 6131506

  تجهيزات پست و نيروگاه 2 اختياري -عن ها و آزمايشگاهرله و حفاظت سيستم 6131504

  و آزمايشگاه ACماشين الکتريکي  2 اختياري -عن ماشين مخصوص و آزمايشگاه 6131502

  دومين تابستان دوره 1 تخصصي-ع 2کارآموزي 6131424

 


