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 نيازی(، )همپيش نياز دروس عمومي

تعدادواحد
 

 نيازی(، )همپيش نياز دروس تخصصي

تعدادواحد
 

 3 2ماشینهای الکتريکي 3ماشینهای الکتريکي 2 - (2)معارف اسالمي  2انديشه اسالمي 

 2 (3ماشینهای الکتريکي) ماشینهای مخصوص 2 - انقالب اسالمي ايران)انقالب اسالمي و ريشه های آن(

 2 - زبان تخصصي 2 - امامتتاريخ 

 3 ، کنترل خطي3،  ماشین1بررسي 2بررسي سیستمهای قدرت 2 - تفسیر موضوعي قرآن)متون اسالمي(

 1 - 2تربیت بدني 
 1 (2بررسي سیستمهای قدرت) آز بررسي سیستمهای قدرت

 9 واحدهای دروس عموميمجموع 
 3 1بررسي سیستمهای قدرت عايق ها و فشار قوی

 3 1بررسي سیستمهای قدرت تاسیسات الکتريکي و پروژه  ..... دروس پايه

 3 عايق ها و فشار قوی طراحي خطوط انتقال انرژی و پروژه 3 -  2رياضي

 1 2ماشینهای الکتريکي آز ماشینهای الکتريکي  3 ( 2رياضي) معادالت ديفرانسیل

 2 واحد 50گذراندن حداقل  کارآموزی 2 (معادالت ديفرانسیل)سازی کامپیوتر و برنامه محاسبات عددی

 2 واحد 50گذراندن حداقل  پروژه 3 -- آمار و احتماالت مهندسي

 25 مجموع واحدهای دروس تخصصي 2 -- کامپیوتر نويسيبرنامه 

  درس زير( چهار)يکي از  درس اختياری 13 مجموع واحدهای دروس پايه

 دروس اصلي.....
 اقتصاد مهندسي

 
- 3 

 3 3ماشینهای الکتريکي تولید و نیروگاه

 3 )عايق ها و فشار قوی( طراحي پست های فشارقوی و پروژه  3 (معادالت ديفرانسیل) 2مدارهای الکتريکي

 3 2بررسي سیستمهای قدرت رله ها حفاظت و 3 (2ماشینهای الکتريکي) 1بررسي سیستمهای قدرت

 3 و معادالت ديفرانسیل 2رياضي رياضیات مهندسي

 3 - مدارهای منطقي

 1 مدارهای منطقي آز مدارهای منطقي

 3 (2و )مدارهای الکتريکي *رياضیات مهندسي تجزيه و تحلیل سیگنالها و سیستمها

 3 (رياضیات مهندسي) الکترومغناطیس

 3 *(الکترومغناطیس) 2ماشینهای الکتريکي

 3 *)تجزيه و تحلیل سیگنالها و سیستمها( های کنترل خطي سیستم

 1 کنترل خطي آزمايشگاه کنترل خطي

 26 مجموع واحدهای دروس اصلي

 نکات بسيار مهم:

بدين معني است که الزم است يا درس مشخص شده  "نیاز(نیاز، )همپیش"پرانتزدر نام يک درس در ستون  -1

 کم به طور همزمان اخذ گردد. گذرانده شده باشد و يا دست

 اند.اند، بر اساس مصوبات گروه برق اصالح شدهنیازی دروسي که با * مشخص شدهنیازی، همپیش -2

 شود.نیازی تبديل مينیازی آن به همبار مردود شدن يک درس، پیش يک، با تهناپیوس در مقطع کارشناسي -3

 گردد.نیازی آن حذف نميبا هر چندبار مردود شدن يک درس، هم -4

، تولید و نیروگاه ،اقتصاد مهندسيدرس چهارتوانند از مي واحد اختیاری در نظر گرفته شده که دانشجويان 3در اين رشته  -5

 انتخاب نمايند. يکي را به دلخواه خودو طراحي پست های فشارقوی حفاظت و رله ها

 باشد.واحد مي 76مجموع کل واحدهای اين رشته تحصیلي  -6

 

 1398 دی  -آخرین بازنگری


