
 

 موسسه آموزش عالی احرار رشت                                             5931    مرداد                               *   قدرت -برق مهندسی  رشته *                                                                      پیوسته                                   کارشناسی وره هشت ترمی د جدول                     

 ان: تخصصی انتخابی                    پ: مخفف پیش نیاز         اختیاری          آز : مخفف آزمایشگاه    تخصصی اخ: مخفف            الزامی : مخفف عمومی             اص: مخفف اصلی            ت: مخفف تخصصیعن: مخفف نظری                 نمادها    

 واحد نبایستی انتخاب نمایند. 61یش از را در تابستان سال آخر اخذ نموده وبگذرانند. چنانچه دانشجو در طول ترم واحد کارآموزی اخذ نماید ،با احتساب کارآموزی جمعأ ب واحد کار آموزیدانشجویان میتوانند *

 دجزء واحدهای اختیاری مازاد بر سقف واحدهای درسی است .درصورت اخذ این درس توسط دانشجو ،نمره آن جزء معدل ترم وکل وی محاسبه خواهد ش واحد  2ومهارت های زندگی دانشجویی هر یک به ارزش  درس آشنایی با دفاع مقدس**
 

 ترم دوم ترم اول

 همنیاز پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس همنیاز پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 -- ریاضی پیش نیاز ایهپ ن 0 6ریاضی عمومی  6062626 -- -- پ ن 0 ریاضی پیش نیاز 2202222

 -- فیزیک پیش نیاز ایهپ ن 0 ومکانیک()حرارت   6فیزیک   6062621 -- -- پ ن 0 فیزیک پیش نیاز 2202220

 -- کارگاه عمومی اص ملیع 6 کارگاه برق 6062611 -- -- پ ن 0 زبان پیش نیاز 2202226

 -- زبان پیش نیاز ع ن 0 عمومی زبان انگلیسی 2222220 -- -- ع ن 0 فارسی عمومی 2222226

 -- -- ایهپ ن 0 نویسی کامپیوتربرنامه  6062620 -- -- ایهپ ملیع 6 کارگاه عمومی  6062610

 -- -- ع ن 2 اسالمی اخالق 2222220 -- -- اص ملیع 6 نقشه کشی مهندسی 6062611

 -- تربیت بدنی  ع ملیع 6 6ورزش  2222201 -- -- ع ملیع 6 تربیت بدنی  2222200

 6 فیزیک  -- ایهپ ملیع 6 6آز فیزیک  6062621 -- -- ع ن 2 6اندیشه اسالمی  2222222

 -- -- اص ن 6 آشنایی با مهندسی برق 6062601 -- -- ع ن 2 دانش خانواده وجمعیت 2222202

   واحد 51 جمع     واحد 53 جمع  

 ترم چهارم ترم سوم

 همنیاز پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس همنیاز پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 -- 2ریاضی عمومی  ایهپ ن 0 احتمال مهندسی  6062666 -- 6ریاضی عمومی  ایهپ ن 0 2ریاضی عمومی  6062622

 -- کامپیوتر برنامه نویسی -2ریاضی عمومی  ایهپ ن 2 محاسبات عددی  6062621 --   6فیزیک   ایهپ ن 0 2فیزیک  6062621

 -- معادالت دیفرانسیل -2ریاضی عمومی  اص ن 0 ریاضیات مهندسی  6062661 2ریاضی عمومی  -- ایهپ ن 0 معادالت دیفرانسیل 6062620

 -- 2فیزیک  -2ریاضی عمومی  اص ن 0 الکترومغناطیس 6062622 -- زبان انگلیسی اص ن 2 زبان تخصصی برق 6062660

 -- -- ع ن 2 اسالمی ایران انقالب 2222202 -- -- ع ن 2 تاریخ تحلیلی صدراسالم 2222221

 -- 6مدار الکتریکی  اص ن 2 2مدارهای الکتریکی 6062661 2فیزیک  -- ایهپ ملیع 6 2فیزیکآز  6062621

 -- 6مدار الکتریکی  اص ن 2 6الکترونیک  6062626 -- -- اص ن 0 اقتصاد مهندسی  6062616

 -- 6مدار الکتریکی  اص ن 2 6ماشین الکتریکی  6062620 2فیزیک  -- معادالت دیفرانسیل -- اص ن 0 6مدار الکتریکی  6062661

   واحد53 جمع     واحد 02 جمع  

 



 

 ترم ششم ترم پنجم

 همنیاز پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس همنیاز پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 -- 2مدارهای الکتریکی -سیگنالها وسیستم ها اص ن 0 سیستم کنترل خطی  6062602 -- ریاضیات مهندسی اص ن 0 سیگنالها وسیستم ها 6062621

 -- 2ماشین الکتریکی اص ن 0 6تحلیل سیستم های انرژی  6062602 -- 6الکترونیک  اص ن 2 2الکترونیک  6062620

 -- احتمال مهندسی -سیگنالها وسیستم ها اص ن 0 اصول سیستم های مخابراتی  6062661 -- 6ماشین الکتریکی  اص ن 2 2ماشین الکتریکی 6062621

 -- 2ماشین الکتریکی ت ن 0 0الکتریکی ماشین  6062601 2الکترونیک  -- اص ملیع 6 آز الکترونیک  6062622

 0ماشین الکتریکی  6آز ماشین الکتریکی  ت ملیع 6 2آز ماشین الکتریکی 6062601 -- 6اندیشه اسالمی  ع ن 2 2اندیشه  2222206

 -- 6دیجیتال سیستم های  اص ن 0 2سیستم های دیجیتال  6062600 -- 6ماشین الکتریکی  اص ملیع 6 6آز ماشین الکتریکی  6062621

 2ماشین الکتریکی 2الکترونیک  ت ن 0 الکترونیک صنعتی 6062601 6الکترونیک  -- اص ن 0 6سیستم های دیجیتال  6062602

 الکترونیک صنعتی -- ت ملیع 6 آز الکترونیک صنعتی  6062610 6سیستم های دیجیتال  -- اص ملیع 6 6آز سیستم های دیجیتال  6062600

        -- 6مدار الکتریکی  اص ملیع 6 آز مدارهای  الکتریکی واندازه گیری  6062661

        6 الکترونیک -- اخ ن 0 مدارهای پالس ودیجیتال 6062611

   واحد02 جمع     واحد53 جمع  

 ترم هشتم ترم هفتم

 همنیاز پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس همنیاز پیش نیاز تعداد واحد عنوان درس کد درس

 -- 2تحلیل سیستم های انرژی ت ن 0 حفاظت ورله 6062602 -- 6تحلیل سیستم های انرژی ت ن 0 2تحلیل سیستم های انرژی 6062601

 -- 2تحلیل سیستم های انرژی اخ ن 0 طرح خطوط هوایی انتقال 6062612 -- 6تحلیل سیستم های انرژی ت ن 0 تاسیسات الکتریکی 6062601

 2سیستم های دیجیتال    6آز سیستم های دیجیتال  اص ملیع 6 2آز سیستم های دیجیتال  6062601
 یا      0الکترونیک  6062611

 طرح پست های فشار قوی

 -- 2الکترونیک  اخ ن 0

 -- 2تحلیل سیستم های انرژی اخ ن 0 6062612

 -- 2تحلیل سیستم های انرژی ت ملیع 6 آز تحلیل سیستم های قدرت 6062601 -- خطی سیستم کنترل اص ملیع 6 آز سیستم کنترل خطی 6062606

 -- واحد 622گذراندن حداقل  ت ملیع 0 پروژه کارشناسی 6062601 -- 6تحلیل سیستم های انرژی ان ن 0 عایق ها وفشار قوی 6062606

 -- واحد 622گذراندن حداقل  ت ملیع 2 کارآموزی  6062600 -- سیستم کنترل خطی اخ ن 0 کنترل صنعتی 6062621

 -- -- ع ن 2 تفسیر موضوعی قرآن 2222200 -- 2ماشین الکتریکی ان ن 0 ماشین الکتریکی مخصوص 6062600

   واحد51 جمع     واحد51 جمع  

 واحد 20 دروس تخصصی الزامی واحد22 دروس عمومی

 واحد 1 دروس تخصصی انتخابی واحد 1 دروس پیش نیاز

 واحد 62 دروس تخصصی اختیاری واحد 21 دروس پایه

 واحد593 جمع کل واحد ها واحد 16 دروس اصلی


