
  
 

 گروه آموزشي مهندسي برق و مهندسي پزشكي

)و ما بعد ١٤٠٠ (ورودي   قدرت-برقبرنامه اخذ واحد كارشناسي مهندسي   
 

  هم نياز  پيش نياز  نوع واحد  تعداد واحد  نام درس  شماره درس  رديف

ول
ل ا

سا
يم

ن
  

 --- --- نظري  ٣  ١رياضي عمومي   ٤٣١١٠٠١

  ١رياضي عمومي  --- نظري  ٣  (حرارت و مكانيك) ١ فيزيك  ٤٣١١٠٠٩

 --- نيمسال اول نظري  ١  آشنايي با مهندسي برق  ٤٠٩١٠٦

 --- --- عملي  ١  نقشه كشي مهندسي  ٤٠٩١٠٣

  ---  ---  ---   ١  ١تربيت بدني ٤٣١١٢٧

  ---  ---  ---   ٣  فارسي  ٤٣١١٤

  ١فيزيك ---  عملي  ١  ١آز فيزيك   ٤٣١١٠١٠

  ---  ---  ---   ٢  درس عمومي  --- 

       ١٥    جمع

وم
ل د

سا
يم

ن
  

 --- ١رياضي عمومي  نظري  ٣  ٢رياضي عمومي   ٤٣١١٠٠٢

  ٢عمومي رياضي  --- نظري  ٣  معادالت ديفرانسيل  ٤٣١١٠٥

  ---  --- نظري  ٣  برنامه نويسي كامپيوتر  ٤٠٩١٤٤

  ---  ---  ---  ٣  زبان عمومي  ٤٣١١٣

  ---  ١فيزيك  نظري  ٣  (الكتريسيته و مغناطيس) ٢فيزيك   ٤٣١١٠١١

  ---   ---  عملي  ١  كارگاه عمومي  ٤٠٩١٤٥

  ---   ---  --- ٢  درس عمومي  --- 

        ١٨    جمع

وم
 س

ال
مس

ني
  

 نظري  ٢  محاسبات عددي  ٤٠٩١٤٣
 + ٢رياضي عمومي 

  ---  برنامه نويسي كامپيوتر

 نظري  ٣  رياضيات مهندسي  ٤٠٩١٠٥
+  ٢رياضي عمومي 

  ---  معادالت ديفرانسيل

  --- نظري  ٣  ١مدارهاي الكتريكي   ٤٠٩١٠٧
 +معادالت ديفرانسيل

  ٢فيزيك 

 نظري  ٣  الكترومغناطيس  ٤٠٩١٠٩
 + ٢رياضي عمومي 

  ٢فيزيك 
---  

 ---  ٢رياضي عمومي  نظري  ٣  احتمال مهندسي ٤٠٩١٤٢

  ٢فيزيك  ---  عملي  ١  ٢آز فيزيك  ٤٣١١٠١٢

  ---   ---   ---   ٢  درس عمومي  --- 

        ١٧    جمع

رم
چها

ل 
سا

يم
ن

  

  ---  ١مدارهاي الكتريكي  نظري  ٢  ٢مدارهاي الكتريكي   ٤٠٩١٠٨

  ---  ١مدارهاي الكتريكي  نظري  ٢  ١الكترونيك   ٤٠٩١١٢

  الكترومغناطيس ١مدارهاي الكتريكي نظري  ٢  ١هاي الكتريكي ماشين  ٤٠٩١١٤

  ---  رياضيات مهندسي نظري  ٣  هاها و  سيستمسيگنال  ٤٠٩١١٠

  ١الكترونيك   ---  نظري  ٣  ١سيستم هاي ديجيتال   ٤٠٩١١٨

  ٢مدارهاي الكتريكي   ---   عملي ١  گيريآز مدارهاي الكتريكي و  اندازه  ٤٠٩١٢٠

  ---   ١تربيت بدني  ---   ١ ٢تربيت بدني   ٤٣١١٢٨

  ---   نميسال چهارم نظري  ٣  اقتصاد مهندسي  ٤٠٩١٠١

  ---   ---   ٢  درس عمومي  --- 

      ١٩    جمع

 



  
  

 

  

  هم نياز  پيش نياز  نوع واحد  تعداد واحد  نام درس  شماره درس  رديف

جم
 پن

ال
مس

ني
  

  ---   ١الكترونيك  نظري  ٢  ٢الكترونيك   ٤٠٩١١٣
  ١هاي الكتريكي ماشين  ---  نظري  ٢  ٢هاي الكتريكي ماشين  ٤٠٩١١٥
  ١سيستم هاي ديجيتال   ---   عملي  ١  ١آز سيستم هاي ديجيتال   ٤٠٩١٢٤

  نظري  ٣  سيستم هاي كنترل خطي  ٤٠٩١١١
مدارهاي  +هاسيستمسيگنالها و 

  ٢الكتريكي 
 ---  

  ---   هاها و سيستمسيگنال+ احتمال مهندسي  نظري  ٣  هاي مخابراتياصول سيستم  ٤٠٩١١٦
  ---   ١سيستم هاي ديجيتال   نظري  ٣  ٢سيستم هاي ديجيتال   ٤٠٩١١٩
  ---   ١هاي الكتريكي  ماشين  عملي  ١  ١هاي الكتريكي آز ماشين  ٤٠٩١٢١

  ---   ---   ---   ٢  درس عمومي  --- 

        ١٧    جمع

شم
 ش

ال
مس

ني
  

  ---   كارگاه عمومي  عملي  ١  كارگاه برق  ٤٠٩١٠٤
  ---   ٢ماشين هاي الكتريكي   نظري  ٣  ٣ماشين هاي الكتريكي  ٤٠٩١٢٨

٤٠٩١١٧ 
انرژي تحليل سيستمهاي 

  ١الكتريكي 
  ---   ٢هاي الكتريكي ماشين  نظري  ٣

  ٢هاي الكتريكيماشين   ٢الكترونيك  نظري  ٣  الكترونيك صنعتي  ٤٠٩١٢٩
  ٣هاي الكتريكيماشين   ١هاي الكتريكيآز ماشين  عملي  ١  ٢هاي الكتريكي آز ماشين ٤٠٩١٣٢
  ---   سيستم هاي كنترل خطي  عملي  ١  سيستمهاي كنترل خطيآز   ٤٠٩١٢٣
  ٢هاي ديجيتال سيستم  ١هاي ديجيتال آز سيستم  عملي  ١  ٢آز سيستم هاي ديجيتال   ٤٠٩١٢٥

  ٢الكترونيك   گيريآز مدارهاي الكتريكي و  اندازه  عملي  ١  آز الكترونيك  ٤٠٩١٢٢
  ---   ---  ---   ٢  عمومي درس  --- 

  ---   فني مهندسي زبان عمومي  نظري  ٢  زبان تخصصي  ٤٠٩١٠٢

        ١٨    جمع

تم
هف

ل 
سا

يم
ن

  

  ---   ١هاي انرژي الكتريكي تحليل سيستم  نظري  ٣  تأسيسات الكتريكي  ٤٠٩١٣٠

٤٠٩١٣١  
تحليل سيستمهاي انرژي 

  ٢الكتريكي 
  ---   ١هاي انرژي الكتريكي تحليل سيستم  نظري  ٣

  ---   ٢ماشين هاي الكتريكي   نظري  ٣  توليد انرژي الكتريكي  ٤٠٩١٣٩

  ---   ١هاي انرژي الكتريكي تحليل سيستم  نظري  ٣  عايق ها و فشارقوي  ٤٠٩١٣٧

٤٠٩١٣٨  
هاي الكتريكي ماشين

 مخصوص
  ---   ٢ماشين هاي الكتريكي   نظري  ٣

  الكترونيك صنعتي  ---   عملي  ١  آز الكترونيك صنعتي  ٤٠٩١٣٤

  ---   ---  ---   ٢  درس عمومي  --- 

        ١٨    جمع

تم
هش

ل 
سا

يم
ن

  

  ---   ٢هاي انرژي الكتريكي تحليل سيستم  نظري  ٣  حفاظت و رله  ٤٠٩١٣٦

٤٠٩١٤٠  
 ي انتقاليطراحي خطوط هوا
  و پروژه انرژي الكتريكي

  ---   ٢هاي انرژي الكتريكي تحليل سيستم  نظري  ٣

٤٠٩١٤١  
طراحي پستهاي فشارقوي و 

  پروژه
  ---   ٢هاي انرژي الكتريكي تحليل سيستم  نظري  ٣

٤٠٩١٣٥  
مقدمه اي بر هوش 

  زيستي محاسباتي و
  نظري  ٣

ها و  سيگنال +١سيستم هاي ديجيتال 
  هاسيستم

 ---  

  ---   ٢هاي انرژي الكتريكي تحليل سيستم  عملي  ١  هاي قدرتآز تحليل سيستم  ٤٠٩١٣٣

  ---   واحد ٩٥ حداقل گذراندن  ---   ٢  كارآموزي  ٤٠٩١٢٧
  ---   واحد ٩٥ حداقل گذراندن  ---   ٣  پروژه كارشناسي  ٤٠٩١٢٦

      ١٨    جمع
      ١٤٠  جمع كل

 


