
نام درس
نوع 

درس

تعداد 

واحد
نام درسپیشنیازهمنیاز

نوع 

درس

تعداد 

واحد
نام درسپیشنیازهمنیاز

نوع 

درس

تعداد 

واحد
پیشنیازهمنیاز

3پایه2ریاضی 
آمار احتماالت 

مهندسی
3پایه

تجزیه و تحلیل سیگنال 

ها و سیستم ها
ریاضی مهندسی3اصلی

ماشین های الکتریکی 

2
3اصلیریاضی مهندسی3اصلی

معادالت 

دیفرانسیل
2عمومیتفسیر موضوعی قرآن

2پایهبرنامه نویسی کامپیوتر
ماشین های الکتریکی 

3
3تخصصی

ماشین های 

2الکتریکی 
1عمومی1ورزش

ریشه های انقالب 

اسالمی
3ماشین های الکتریکی 2تخصصیماشین مخصوص2عمومیتاریخ اسالم2عمومی

مدار منطقی1اصلیآز مدارهای منطقی3اصلیمدار های منطقی
سیستم های کنترل 

خطی
ریاضی مهندسی3اصلی

2ریاضی 3پایهمعادالت دیفرانسیل
بررسی سیستم های 

1قدرت 
3اصلی

مدارهای 

2الکتریکی
2تخصصیزبان تخصصی

2پایهمحاسبات عددی3اصلی2مدارهای الکتریکی
تاسیسات الکتریکی و 

پروژه
2مدارهای الکتریکی3تخصصی

3اصلیالکترومغناطیس
ریاضی 

مهندسی
2ریاضی 

بررسی سیستم های 

2قدرت 
3تخصصی

بررسی سیستم های 

1قدرت 

نام درس
نوع 

درس

تعداد 

واحد
پیشنیازهمنیاز

طراحی خطوط انتقال 

انرژی و پروژه
3تخصصی

عایق و فشار 

قوی
نام درس

نوع 

درس

تعداد 

واحد
پیشنیازهمنیاز

آز سیستم های کنترل 

خطی
1اصلی

سیستم های 

کنترل خطی
23الکترونیک 

13مخابرات 2عمومی2اندیشه اسالمی 
تجزیه و تحلیل سیگنال 

ها و سیستم ها

آزمایشگاه ماشین های 

الکتریکی
1تخصصی

ماشین های 

2الکتریکی 
محاسبات عددی3اقتصاد مهندسی

آزمایشگاه بررسی 

سیستم های قدرت
1تخصصی

بررسی سیستم 

2های قدرت 
3کنترل صنعتی

سیستم های کنترل 

خطی

3تخصصیعایق ها و فشار قوی
بررسی سیستم 

1های قدرت 

طراحی پست های فشار 

قوی و پروژه
عایق ها و فشار قوی3

2تخصصیکاراموزی
گذراندن حداقل 

 واحد درسی50
3اصول میکرو پروسسور

-  برنامه نویسی کامپیوتر

مدارهای منطقی

2تخصصیپروژه
گذراندن حداقل 

 واحد درسی50
3ماشین های الکتریکی 3تولید و نیروگاه

21جمع3انتخابیدروس انتخابی

18 جمع

دروس اصلی

دروس تخصصی

 واحد26 

 واحد25 

 واحد درسی در نیمسال بعدی 14 دانشجو مجاز به انتخاب 12در صورت کسب معدل زیر 

.میباشد

.رعایت کردن پیشنیاز الزامی و به عهده دانشجو میباشد

 به بعد93ورودی  (کارشناسی ناپیوسته)چارت کاردانی به کارشناسی قدرت

19جمع

19

20 جمع

جمع

ترم دومترم اول

دروس پایه

 واحد3دروس انتخابی

76جمع کل واحد ها

 واحد13

دروس عمومی

ترم چهارم

ترم سوم

( واحد از واحدهای زیر3گذراندن )دروس انتخابی  تعداد کل واحد های درسی

 واحد9

تعداد واحد نوع درس


