
                                     کارشناسی ناپیوستهمقطع:  قدرت -مهندسی تکنولوژي برق چارت انتخاب رشته:  
 

 همنیاز پیشنیاز عملی و. نظري و. نوع درس نام درس ردیف ترم
 

یک
رم 

ت
 

    3 پایه 2ریاضی  1

 2ریاضی    3 پایه معادالت دیفرانسیل 2

    2 عمومی 2اندیشه  3

 2ریاضی    2 پایه محاسبات عددي 4

 معادالت دیفرانسیل   3 اصلی 2مدارهاي الکتریکی  5

    3 انتخابی 2الکترونیک  6

    3 پایه آمار و احتماالت مهندسی 7

   1  عمومی )1ورزش(2 بدنی تربیت 8

 دو
رم

ت
 

    2 عمومی ایران و اسالم تمدن و فرهنگ و تاریخ 9

  2مدارهاي الکتریکی   3 اصلی 1سیستم هاي قدرتبررسی  10

    2 پایه برنامه نویسی کامپیوتر 11

    3 اصلی مدارهاي منطقی 12

   1  اصلی آزمایشگاه مدارهاي  منطقی 13

    2 عمومی انقالب اسالمی  14

 1قدرت هاي سیستم بررسی   3 اصلی تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها 15

  معادالت دیفرانسیل  3 اصلی ریاضیات مهندسی 16

  2الکترونیک  1  انتخابی 2آزمایشگاه الکترونیک  17

 سه
رم

ت
 

    2 تخصصی زبان تخصصی 18

    2 عمومی تاریخ تحلیلی صدر اسالم 19

  ریاضیات مهندسی  3 اصلی الکترو مغناطیس 20

    3 اصلی 2ماشینهاي الکتریکی 21

  1قدرت هاي سیستم بررسی  3 تخصصی 2سیستم هاي قدرتبررسی  22

 2قدرت هاي سیستم بررسی  1  تخصصی آزمایشگاه بررسی سیستم هاي قدرت 23

  1قدرت هاي سیستم بررسی  3 تخصصی عایق ها و فشار قوي 24

  2 الکتریکی مدارهاي  3 تخصصی تاسیسات الکتریکی و پروژه  25

هار
م چ

تر
 

  2الکتریکی ماشینهاي  3 اصلی کنترل خطیسیستم هاي  26

 خطی کنترل هاي سیستم  1  اصلی خطی کنترل هاي سیستمآزمایشگاه  27

  2الکتریکی ماشینهاي 1  تخصصی آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی 28

  2الکتریکی ماشینهاي  3 تخصصی 3ماشین هاي الکتریکی  29

 3 الکتریکی هاي ماشین   2 تخصصی ماشین هاي مخصوص 30

    2 تخصصی کارآموزي 31

    2 عمومی تفسیر موضوعی قرآن 32

    2 تخصصی پروژه 33

  قوي فشار و ها عایق  3 تخصصی طراحی خطوط انتقال انرژي و پروژه 33

37       

       
 

 
 و جمعیت را اگر در کاردانی نگذرانده اند در کارشناسی باید گذراند ه شود .قابل توجه دانشجویان : دروس وصایاي امام ، روانخوانی قرآن ، دانش خانواده  -

 مربوط به دانشجویانی که این دروس را در مقطع کاردانی نگذرانده اند. دروس جبرانی : -

 واحد نظري 3تجهیزات  پست  واحد نظري 3حفاظت سیستم هاي قدرت  واحد نظري 3الکترونیک صنعتی 
 واحد عملی  1    2آزمایشگاه ماشین  واحد عملی  1    1آزمایشگاه ماشین  واحد نظري 3الکتریکی اصول اندازه گیري 

  واحد  3   1مدارهاي الکتریکی  واحد 3   1ماشینهاي الکتریکی 
 


