
 

 موسسه آموزش عالی احرار رضت                                                                                                                    قدرت  -برق مهندسی  رضته                                                                       پیوسته                                   کارضناسی وره هطت ترمی د جدول                     

 اى6 ترصصی اًترابی                    پ6 هرفف پیش ًیاس         اذتیاری          آس 6 هرفف آسهایشگاُ    ترصصی اخ6 هرفف            الشاهی 6 هرفف عوَهی             اص6 هرفف اصلی            ت6 هرفف ترصصیعى6 هرفف ًظزی                 ًوازّا    

 ٍاحس ًبایستی اًتراب ًوایٌس. 62را زر تابستاى سال آذز اذذ ًوَزُ ٍبگذراًٌس. چٌاًچِ زاًشجَ زر طَل تزم ٍاحس کارآهَسی اذذ ًوایس ،با احتساب کارآهَسی جوعأ بیش اس  ٍاحس کار آهَسیزاًشجَیاى هیتَاًٌس *

 زاًشجَ ،ًوزُ آى جشء هعسل تزم ٍکل ٍی هحاسبِ ذَاّس شسزرس آشٌایی با زفاع همسس جشء ٍاحسّای اذتیاری هاساز بز سمف ٍاحسّای زرسی است .زرصَرت اذذ ایي زرس تَسط *

 ترم دوم ترم اول

 همنیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس همنیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 -- ریاضی پیش ًیاس ایِپ ى 0 6ریاضی عوَهی  6062626 -- -- پ ى 0 ریاضی پیش ًیاس 2202222

 -- فیشیک پیش ًیاس ایِپ ى 0 ٍهکاًیک()حزارت   6فیشیک   6062622 -- -- پ ى 0 فیشیک پیش ًیاس 2202220

 -- کارگاُ عوَهی اص ولیع 6 کارگاُ بزق 6062622 -- -- پ ى 0 سباى پیش ًیاس 2202226

 -- سباى پیش ًیاس ع ى 0 عوَهی سباى اًگلیسی 2222220 -- -- م ى 0 فارسی عوَهی 2222226

 -- -- ایِپ ى 0 ًَیسی کاهپیَتزبزًاهِ  6062620 -- -- ایِپ ولیع 6 کارگاُ عوَهی  6062620

 -- -- ع ى 2 اسالهی اذالق 2222220 -- -- اص ولیع 6 ًمشِ کشی هٌْسسی 6062621

 -- 6تزبیت بسًی  ع ولیع 6 2تزبیت بسًی  2222201 -- -- ع ولیع 6 6تزبیت بسًی  2222222

 6فیشیک   -- ایِپ ولیع 6 6آس فیشیک  6062624 -- -- ع ى 2 6اًسیشِ اسالهی  2222222

 -- -- اص ولیع 6 آشٌایی با هٌْسسی بزق 6062603 -- -- ع ى 2 زاًش ذاًَازُ ٍجوعیت 2222202

   واحد 11 جمع     واحد 19 جمع  

 ترم چهارم ترم سوم

 همنیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس همنیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 -- 2ریاضی عوَهی  ایِپ ى 0 احتوال هٌْسسی  6062666 -- 6ریاضی عوَهی  ایِپ ى 0 2عوَهی ریاضی  6062622

 -- کاهپیَتز بزًاهِ ًَیسی -2ریاضی عوَهی  ایِپ ى 2 هحاسبات عسزی  6062621 --   6فیشیک   ایِپ ى 0 2فیشیک  6062623

 -- هعازالت زیفزاًسیل -2ریاضی عوَهی  اص ى 0 ریاضیات هٌْسسی  6062661 2ریاضی عوَهی  -- ایِپ ى 0 هعازالت زیفزاًسیل 6062620

 -- 2فیشیک  -2ریاضی عوَهی  اص ى 0 الکتزٍهغٌاطیس 6062622 -- سباى اًگلیسی اص ى 2 سباى ترصصی بزق 6062660

 -- -- ع ى 2 اسالهی ایزاى اًمالب 2222202 -- -- ع ى 2 تارید تحلیلی صسراسالم 2222223

 -- 6هسار الکتزیکی  اص ى 2 2هسارّای الکتزیکی 6062663 -- 6آس فیشیک  ایِپ ولیع 6 2فیشیکآس  6062625

 -- 6هسار الکتزیکی  اص ى 2 6الکتزًٍیک  6062626 -- -- اص ى 0 التصاز هٌْسسی  6062616

 -- 6هسار الکتزیکی  اص ى 2 6هاشیي الکتزیکی  6062620 2فیشیک  -- هعازالت زیفزاًسیل -- اص ى 0 6هسار الکتزیکی  6062662

   واحد19 جمع     واحد 02 جمع  

 



 

 ترم ضطم ترم پنجم

 همنیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس همنیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 -- 2هسارّای الکتزیکی -ٍسیستن ّاسیگٌالْا  اص ى 0 سیستن کٌتزل ذطی  6062602 -- ریاضیات هٌْسسی اص ى 0 سیگٌالْا ٍسیستن ّا 6062625

 -- 2هاشیي الکتزیکی اص ى 0 6تحلیل سیستن ّای اًزصی  6062602 -- 6الکتزًٍیک  اص ى 2 2الکتزًٍیک  6062620

 -- احتوال هٌْسسی -سیگٌالْا ٍسیستن ّا اص ى 0 اصَل سیستن ّای هرابزاتی  6062664 -- 6هاشیي الکتزیکی  اص ى 2 2هاشیي الکتزیکی 6062621

 -- 2هاشیي الکتزیکی ت ى 0 0هاشیي الکتزیکی  6062604 2الکتزًٍیک  -- اص ولیع 6 آس الکتزًٍیک  6062622

 0هاشیي الکتزیکی  6آس هاشیي الکتزیکی  ت ولیع 6 2آس هاشیي الکتزیکی 6062602 -- 6اًسیشِ اسالهی  م ى 2 2اًسیشِ  2222206

 -- 6سیستن ّای زیجیتال  اص ى 0 2سیستن ّای زیجیتال  6062600 -- 6هاشیي الکتزیکی  اص ولیع 6 6الکتزیکی آس هاشیي  6062622

 0هاشیي الکتزیکی  2الکتزًٍیک  ت ى 0 الکتزًٍیک صٌعتی 6062603 6الکتزًٍیک  -- اص ى 0 6سیستن ّای زیجیتال  6062602

 الکتزًٍیک صٌعتی -- ت ولیع 6 آس الکتزًٍیک صٌعتی  6062610 6سیستن ّای زیجیتال  -- اص ولیع 6 6آس سیستن ّای زیجیتال  6062600

        -- 6هسار الکتزیکی  اص ولیع 6 آس هسارّای  الکتزیکی ٍاًساسُ گیزی  6062665

        -- -- اخ ى 0 شبکِ ّای کاهپیَتزی 6062613

   واحد02 جمع     واحد19 جمع  

 ترم هطتم ترم هفتم

 همنیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس همنیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 -- 2تحلیل سیستن ّای اًزصی ت ى 0 حفاظت ٍرلِ 6062602 -- 6تحلیل سیستن ّای اًزصی ت ى 0 2تحلیل سیستن ّای اًزصی 6062605

 -- 2تحلیل سیستن ّای اًزصی اخ ى 0 طزح ذطَط َّایی اًتمال 6062612 -- 6اًزصیتحلیل سیستن ّای  ت ى 0 تاسیسات الکتزیکی 6062604

 -- 2تحلیل سیستن ّای اًزصی اخ ى 0 طزح پست ّای فشار لَی 6062612 2سیستن ّای زیجیتال    6آس سیستن ّای زیجیتال  اص ولیع 6 2آس سیستن ّای زیجیتال  6062602

 -- 2تحلیل سیستن ّای اًزصی ت ولیع 6 آس تحلیل سیستن ّای لسرت 6062601 -- سیستن کٌتزل ذطی اص ولیع 6 آس سیستن کٌتزل ذطی 6062606

 -- ٍاحس 622گذراًسى حسالل  ت ولیع 0 پزٍصُ کارشٌاسی 6062601 -- 6تحلیل سیستن ّای اًزصی اى ى 0 عایك ّا ٍفشار لَی 6062606

 -- ٍاحس 622گذراًسى حسالل  ت ولیع 2 کارآهَسی  6062600 -- سیستن کٌتزل ذطی اخ ى 0 کٌتزل صٌعتی 6062624

 -- -- م ى 2 تفسیز هَضَعی لزآى 2222200 -- کٌتزل صٌعتی اخ ولیع 6 آس کٌتزل صٌعتی 6062626

        -- 2هاشیي الکتزیکی اى ى 0 هاشیي الکتزیکی هرصَص 6062600

        -- کاهپیَتزیشبکِ ّای  اخ ولیع 6 آس شبکِ ّای کاهپیَتزی 6062614

   واحد11 جمع     واحد19 جمع  

 ٍاحس 20 زرٍس ترصصی الشاهی ٍاحس22 زرٍس عوَهی

 ٍاحس 2 زرٍس ترصصی اًترابی ٍاحس 5 زرٍس پیش ًیاس

 ٍاحس 60 زرٍس ترصصی اذتیاری ٍاحس 22 زرٍس پایِ

 واحد151 جمع کل واحد ها ٍاحس 16 زرٍس اصلی


