
 رضته الکتروتکنیک برق صنعتی                                       موسسه آموزش عالی احرار                                     ول چهار ترمی دوره کاردانی پیوسته          دج          

 

 ًوادّا7

 7 هخفف عوَهی           اص7 هخفف اصلی            ت7 هخفف تخصصی  عى7 هخفف ًظزی            

 پ7 هخفف پیش ًیاساخ7 هخفف اختیاری          آس 7 هخفف آسهایشگاُ                           

 ترم اول

 هم نیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 -- -- پ ى 0 ًیاسریاضی پیش  2202222

 -- -- پ ى 0 فیشیک پیش ًیاس  2202220

 -- -- پ ى 0 سباى پیش ًیاس 2202222

 -- -- م ى 0 سباى فارسی 2222222

 -- -- م عولی 2 2تزبیت بذًی  2222223

 -- -- م ى 2 2اًذیشِ اسالهی  2222222

 -- -- اص ى  0 الکتزًٍیک عوَهی 2126223

 -- -- اص عولی 2 گیزی الکتزیکیآس اًذاسُ  2126222

 -- -- ت ى 2 ایوٌی در بزق 2126210

 
   واحد 02 جمع

 ترم دوم

 هم نیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 -- ریاضی پیش ًیاس ایِپ ى 0 ریاضی عوَهی 2126222

 -- فیشیک پیش ًیاس ایِپ ى 2 فیشیک عوَهی 2126222

 ریاضی عوَهی -- اص ى 0 الکتزیکیتحلیل هذار  2126221

 -- الکتزًٍیک عوَهی اص عولی 2 آس الکتزًٍیک عوَهی 2126224

 -- -- ت عولی 2 2ّای الکتزیکی آس هاشیي  2126202

 -- -- ت عولی 2 کارگاُ هذار فزهاى 2126221

 -- -- ت عولی 2 2کارگاُ سین پیچی  2126222

 -- -- اص عولی 2 کارگاُ ٍرلکاری ٍجَشکاری 2126220

 -- -- م ى 2 اخالق اسالهی 2222220

 -- سباى پیش ًیاس م ى 0 عوَهیسباى اًگلیسی  2222221

 -- -- اخ ى 2 رٍشٌایی فٌی 2126212

   واحد 02 جمع 

 تابستان سال اول

 هم نیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 -- فیزیک عمومی ایِپ ى 2 فیشیک الکتزیسیتِ ٍهغٌاطیس 4149441



 
 

 واحذ31 دروس تخصصی واحذ41 دروس عمومی 

 واحذ1 ختیاریدروس ا واحذ9 دروس پیشنیاز

 واحد 20 جمع کل واحد ها واحذ7 دروس پایه 

   واحذ32 دروس اصلی

 

ٍاحذ ًبایستی  23اخذ ًوَدُ ٍبگذراًٌذ. چٌاًچِ داًشجَ در طَل تزم ٍاحذ کارآهَسی اخذ ًوایذ ،با احتساب کارآهَسی جوعأ بیش اس  دٍمرا در تابستاى سال  ٍاحذ کار آهَسیداًشجَیاى هیتَاًٌذ 

 اًتخاب ًوایٌذ.

 داًشجَ ،ًوزُ آى جشء هعذل تزم ٍکل ٍی هحاسبِ خَاّذ شذ .درس آشٌایی با دفاع همذس جشء ٍاحذّای اختیاری هاساد بز سمف ٍاحذّای درسی است .درصَرت اخذ ایي درس تَسط *

 

 سومترم 

 هم نیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 -- ریاضی عوَهی ت ى 2 ریاضی کاربزدی 2126226

 هباًی دیجیتال -- ت ى 2 کٌتزل صٌعتی 2126202

 -- الکتزًٍیک عوَهی اص ى 0 الکتزًٍیک صٌعتی 2126225

 -- ٍهغٌاطیسفیشیک الکتزیسیتِ  ت ى 2 فاس0هاشیي الکتزیکی  2126202

 کییهذارالکتزآس  -- اص ٍع ى 2 کاربزد رایاًِ در بزق 2126222

 -- فیشیک عوَهی اص ى 2 ّیذرٍلیک ٍپٌَهاتیک 2126222

 ّیذرٍلیک ٍپٌَهاتیک -- اص عولی 2 ٍپٌَهاتیک آس ّیذرٍلیک 2126222

 -- تحلیل هذار الکتزیکی اص عولی 2 کییآس هذارالکتز 2126222

 -- 2ّای الکتزیکی آس هاشیي  ت عولی 2 2 ّای الکتزیکی آس هاشیي 2126202

 فاس0هاشیي الکتزیکی  2کارگاُ سین پیچی  ت عولی 2 2کارگاُ سین پیچی  2126223

 -- الکتزًٍیک عوَهی اص ى 2 هباًی دیجیتال 2126221
   واحد 91 جمع 

 ترم چهارم

 هم نیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 -- فیشیک عوَهی اص ى 2 هکاًیک کاربزدی 2126225

 -- فاس0هاشیي الکتزیکی  ت ى 2 سیستن لذرتهباًی  2126201

 -- فاس0هاشیي الکتزیکی  ت ى 2 هاشیي هخصَص 2126200

 -- -- ت ى 2 اصَل سزپزستی 2126212

 -- -- ت ى 2 کارآفزیٌی ٍپزٍصُ 2126222

 -- الکتزًٍیک صٌعتی اص عولی 2 آس الکتزًٍیک صٌعتی 2126226

 -- کٌتزل صٌعتی ت عولی 2 آس کٌتزل صٌعتی 2126203

 -- -- م ى 2 داًش خاًَادُ ٍجوعیت  2222202

 -- سباى اًگلیسی اص ى 2 سباى فٌی 2126224

 -- ٍهغٌاطیسفیشیک الکتزیسیتِ  اخ ى 2 تکٌَلَصی عایك ٍفشار لَی 2126211

 -- هباًی دیجیتال اص عولی 2 آس هباًی دیجیتال 2126222

   واحد 91 جمع 

 دومتابستان سال 

 هم نیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس درس کد

 --- --- ت عولی 2 کارآهَسی 2126212


