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 (همنيازی)پيش نياز،  دروس عمومي

تعذادواحذ
 

 (همنيازی)پيش نياز،  دروس تخصصي

تعذادواحذ
 

 3 2هاشیٌْای الکتزيکي 3هاشیٌْای الکتزيکي 2 - (2هؼارف اسالهي ) 2اًذيشِ اسالهي 

 2 (3هاشیٌْای الکتزيکي) هاشیٌْای هخظَص 2 - (اًمالب اسالهي ٍ ريشِ ّای آى)اًمالب اسالهي ايزاى

 2 - سباى تخظظي 2 - تاريخ فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايزاى

 3 ، کٌتزل خطي3،  هاشیي1بزرسي 2بزرسي سیستوْای لذرت 2 - (هتَى اسالهي)تفسیز هَضَػي لزآى

 1 - 2تزبیت بذًي 
 1 (2بزرسي سیستوْای لذرت) آس بزرسي سیستوْای لذرت

 9 مجموع واحذهای دروس عمومي
 3 1بزرسي سیستوْای لذرت ػايك ّا ٍ فشار لَی

 3 1بزرسي سیستوْای لذرت تاسیسات الکتزيکي ٍ پزٍصُ  ..... دروس پايه

 3 ػايك ّا ٍ فشار لَی طزاحي خطَط اًتمال اًزصی ٍ پزٍصُ 3 -  2رياضي

 1 2هاشیٌْای الکتزيکي آس هاشیٌْای الکتزيکي  3  (2رياضي) هؼادالت ديفزاًسیل

 2  ٍاحذ50گذراًذى حذالل  کارآهَسی 2 (هؼادالت ديفزاًسیل)بزًاهْساسی کاهپیَتز ٍ  هحاسبات ػذدی

 2  ٍاحذ50گذراًذى حذالل  پزٍصُ 3 -- آهار ٍ احتواالت هٌْذسي

 25 مجموع واحذهای دروس تخصصي 2 -- بزًاهِ ًَيسي کاهپیَتز

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

 .....دروس اصلي
 التظاد هٌْذسي
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 3 3هاشیٌْای الکتزيکي تَلیذ ٍ ًیزٍگاُ

 3 )ػايك ّا ٍ فشار لَی( طزاحي پست ّای فشارلَی ٍ پزٍصُ  3 (هؼادالت ديفزاًسیل) 2هذارّای الکتزيکي

 3 2بزرسي سیستوْای لذرت حفاظت ٍ رلِ ّا 3 (2هاشیٌْای الکتزيکي) 1بزرسي سیستوْای لذرت

 3  ٍ هؼادالت ديفزاًسیل2رياضي رياضیات هٌْذسي

 3 - هذارّای هٌطمي

 1 هذارّای هٌطمي آس هذارّای هٌطمي

 3 (2هذارّای الکتزيکي) ٍ *رياضیات هٌْذسي تجشيِ ٍ تحلیل سیگٌالْا ٍ سیستوْا

 3 (رياضیات هٌْذسي) الکتزٍهغٌاطیس

 3 *(الکتزٍهغٌاطیس) 2هاشیٌْای الکتزيکي

 3 *(تجشيِ ٍ تحلیل سیگٌالْا ٍ سیستوْا) ّای کٌتزل خطي  سیستن

 1 کٌتزل خطي آسهايشگاُ کٌتزل خطي

 26 مجموع واحذهای دروس اصلي

 :نکات بسيار مهم

 بذيي هؼٌي است کِ السم است يا درس هشخض شذُ "(ّن ًیاس)پیش ًیاس، "پزاًتشدر ًام يک درس در ستَى  -1

 . گذراًذُ شذُ باشذ ٍ يا دست کن بِ طَر ّوشهاى اخذ گزدد

 .هشخض شذُ اًذ، بز اساس هظَبات گزٍُ بزق اطالح شذُ اًذ* پیش ًیاسی، ّن ًیاسی درٍسي کِ با  -2

 .در همطغ کارشٌاسي ًاپیَستِ، با يک بار هزدٍد شذى يک درس، پیش ًیاسی آى بِ ّن ًیاسی تبذيل هي شَد -3

 .با ّز چٌذبار هزدٍد شذى يک درس، ّن ًیاسی آى حذف ًوي گزدد -4

هیتَاًٌذ اس چْاردرس التظاد هٌْذسي، تَلیذ ٍ   ٍاحذ اختیاری در ًظز گزفتِ شذُ کِ داًشجَياى3در ايي رشتِ  -5

 .ًیزٍگاُ، حفاظت ٍ رلِ ّاٍ طزاحي پست ّای فشارلَی يکي را بِ دلخَاُ خَد اًتخاب ًوايٌذ

 . ٍاحذ هیباشذ76هجوَع کل ٍاحذّای ايي رشتِ تحظیلي  -6
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