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 ًوازّا:

 : هرفف عوَهی             پ: هرفف پایِ           اص: هرفف اصلی            ت: هرفف ترصصی  عى: هرفف ًظزی            

 اخ: هرفف اذتیاری          آس : هرفف آسهایشگاُ                         

 ترم اول

 هم نیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 2 ریاضی 1415111
 -- -- پ ى 3

 هعازالت زیفزاًسیل  1415112
 2ریاضی  -- پ ى 3

 2هسارّای الکتزیکی 1415116
 هعازالت زیفزاًسیل -- اص ى 3

 هسارّای هٌطقی 1415119
 -- -- اص ى 3

 آس هسار هٌطقی 1415121
 هسارّای هٌطقی -- اص عولی 1

 2هاشیي ّای الکتزیکی 1415123
 -- -- اص ى 3

 بزًاهِ ًَیسی کاهپیَتز 1415115
 -- -- پ ى 2

 2اًسیشِ اسالهی 2221131
 -- -- م ى 2

 
   واحد 02 جمع

 ترم دوم

 هم نیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 تجشیِ ٍتحلیل سیستن ّا 1415121
 -- اص ى 3

 1بزرسی سیستن ّای  قسرت 

 الکتزٍهغٌاطیس 1415122
 -- اص ى 3

 ریاضیات هٌْسسی

 ریاضیات هٌْسسی 1415118
 هعازالت زیفزاًسیل اص ى 3

-- 

 اًقالب اسالهی 2221132
 -- م ى 2

-- 

 3هاشیي ّای  الکتزیکی  1415126
 2هاشیي ّای الکتزیکی ت ى 3

-- 

 1بزرسی سیستن ّای  قسرت  1415117
 2الکتزیکی هسارّای اص ى 3

-- 

 هحاسبات عسزی 1415113
 -- پ ى 2

 2ریاضی 

 آس هاشیي ّای الکتزیکی 1415134
 2هاشیي ّای الکتزیکی ت عولی 1

-- 

   واحد 02 جمع 



 

 واحذ 52 دروس تخصصی واحذ 9 دروس عمومی

 واحذ 1 دروس اختیاری واحذ 31 دروس پایه

 واحد67 جمع کل واحد ها واحذ 52 دروس اصلی
 

را زر تابستاى زٍم اذذ ًوَزُ ٍبگذراًٌس. چٌاًچِ زاًشجَ زر طَل تزم، ٍاحس کارآهَسی اذذ ًوایس ،با  ٍاحس کار آهَسی*زاًشجَیاى هیتَاًٌس 

 .ٍاحس ًبایستی اًتراب ًوایٌس 16احتساب کارآهَسی جوعأ بیش اس 

زاًشجَ ،ًوزُ زرس آشٌایی با زفاع هقسس جشء ٍاحسّای اذتیاری هاساز بز سقف ٍاحسّای زرسی است .زرصَرت اذذ ایي زرس تَسط * 

 آى جشء هعسل تزم ٍکل ٍی هحاسبِ ذَاّس شس .

 سومترم 

 هم نیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 -- 2هاشیي ّای الکتزیکی اص ى 3 سیستن کٌتزل ذطی 1415124

 -- -- پ ى 3 آهار ٍاحتواالت هٌْسسی 1415114

 سیستن کٌتزل ذطی -- اص عولی 1 آس سیستن کٌتزل ذطی 1415125

 -- -- م عولی 1 2تزبیت بسًی 2221135

 -- -- ت ى 2 سباى ترصصی 1415128

 -- -- م ى 2 اسالم صسر تحلیلی تارید 2221127

 -- 2هسارّای الکتزیکی ت ى 3 تاسیسات الکتزیکی  1415132

 3هاشیي ّای  الکتزیکی  -- ت ى 2 هاشیي هرصَص 1415127

 -- 1 قسرت ّای  بزرسی سیستن ت ى 3 عایق ّا ٍفشار قَی 1415131

 

   واحد 02 جمع 

 ترم چهارم

 هم نیاز پیص نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 تفسیز هَضَعی قزاى 2221133
 -- -- م ى 2

 2قسرتّای  بزرسی سیستن  1415129
 ت ى 3

 --  1 قسرت ّای  بزرسی سیستن

 قسرتآس بزرسی سیستن  1415131
 -- ت عولی 1

 2قسرتّای  بزرسی سیستن 

 طزاحی پست ّای فشار قَی 1415141
 اخ ى 3

 -- عایق ّا ٍفشار قَی

 طزاحی ذطَط اًتقال اًزصی 1415133
 ت ى 3

 -- عایق ّا ٍفشار قَی

 پزٍصُ 1415136
 ت عولی 2

 -- ٍاحس 61گذراًسى حساقل 

 کارآهَسی 1415135
 ت عولی 2

 -- ٍاحس 61گذراًسى حساقل 

   واحد67 جمع 

 


