
 واحد 73عداد کل واحد:ت                                             پيوسته دانيکارمقطع:                                                       الكتروتكنيك)برق صنعتي(:نام رشته          

 ترم:اول

 واحد18

 ترم:دوم

 واحد18

 ترم:سوم

 واحد18

 ترم:چهارم

 واحد19

 نام درس:ریاضی پیش دانشگاهی

 واحد 2تعداد واحد:

 جبرانی-نوع درس: پیش

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:ریاضی عمومی

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: پایه

 پیشنیاز:ریاضی پیش

 -همنیاز:

 نام درس:ماشین هاي الكتریكی سه فاز

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 پیشنیاز: فیزیك الكتریسیته

 -همنیاز: 

 نام درس:آزمایشگاه هیدرولیك و پنوماتیك

 واحد 1تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز: 

 هیدرولیك و پنوماتیك همنیاز: 

 نام درس:فیزیك پیش دانشگاهی

 واحد 2تعداد واحد:

 جبرانی-نوع درس: پیش

 -پیشنیاز:

 -همنیاز

 نام درس:فیزیك مغناطیس و الكتریسیته

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس: پایه

 پیشنیاز:فیزیك پیش

 -همنیاز:

 نام درس:هیدرولیك و پنوماتیك

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 پیشنیاز: فیزیك پیش

 -همنیاز:

 نام درس :آزمایشگاه الكترونیك صنعتی

 واحد 1تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی 

 پیشنیاز: الكترونیك صنعتی

 -همنیاز: 

 خارجینام درس:زبان 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:تحلیل مدارهاي الكتریكی

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 -پیشنیاز:

 همنیاز:ریاضی عمومی

 نام درس:الكترونیك صنعتی

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی

 پیشنیاز: الكترونیك عمومی

 -همنیاز:

 دیجیتالنام درس:آزمایشگاه 

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 پیشنیاز: دیجیتال

 -همنیاز: 

 نام درس:فارسی عمومی

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز

 

 1نام درس:اندیشه اسالمی

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -پیشنیاز:

 همنیاز

 نام درس:آزمایشگاه  الكترونیك عمومی

 واحد 1واحد:تعداد 

 نوع درس: اصلی

 پیشنیاز:الكترونیك عمومی

 -همنیاز:

 

 (1نام درس:كارگاه سیم پیچی)

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:اخالق كاربردي

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 

 نام درس:ریاضی كاربردي

 واحد2تعداد واحد:

 درس:تخصصینوع 

 پیشنیاز: ریاضی عمومی

 -همنیاز:

 (2نام درس:آزمایشگاه ماشین هاي الكتریكی)

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی

 (1پیشنیاز:آزمایشگاه ماشین هاي الكتریكی)

 -همنیاز:

 

 نام درس:ماشین هاي الكتریكی مخصوص

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 الكتریكی سه فازپیشنیاز: ماشین هاي 

 -همنیاز: 

 1نام درس:تربیت بدنی

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:زبان فنی

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 پیشنیاز:زبان پیش

 -همنیاز:

 (1نام درس:آزمایشگاه ماشین هاي الكتریكی)

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:مبانی سیستم هاي قدرت

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 پیشنیاز: ماشین هاي الكتریكی سه فاز

 -همنیاز: 

 نام درس:الكترونیك عمومی

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:مبانی دیجیتال

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی

 الكترونیك عمومیپیشنیاز: 

 -همنیاز:

 نام درس:كنترل صنعتی

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز: 

 -همنیاز:

 نام درس:آزمایشگاه كنترل صنعتی

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 پیشنیاز: كنترل صنعتی

 -همنیاز:

 

 نام درس:مدارهاي الكتریكی

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اختیاري

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نام درس:مكانیك كاربردي

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی

 پیشنیاز: فیزیك پیش

 -همنیاز:

 نام درس:كاربرد رایانه در برق

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 -پیشنیاز: 

 همنیاز:آزمایشگاه مدار الكتریكی

 نام درس: دانش خانواده 

 واحد 2تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 -پیشنیاز: 

 -همنیاز:

 

 

 نام درس:آز اندازه گیري الكتریكی و مدار

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 مدارهاي الكتریكیپیشنیاز:

 -همنیاز:

 (2نام درس:كارگاه سیم پیچی)

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 (1پیشنیاز: كارگاه سیم پیچی)

 -همنیاز:

 نام درس: روشنایی فنی

 واحد 2واحد: تعداد

 نوع درس: اختیاري

 -پیشنیاز: 

 -همنیاز:

 نام درس:ایمنی در برق 

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز: 

 نام درس:كارگاه مدار فرمان

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی

 -پیشنیاز: 

 -همنیاز:

 نام درس: اصول سرپرستی

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 واحد 20پیشنیاز: بعد از گذراندن 

 -همنیاز:

 نام درس: كارآفرینی و پروژه   

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی

 واحد 40پیشنیاز: بعد از گذراندن 

 -همنیاز:

 نام درس: كارآموزي   

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی

 واحد 50پیشنیاز: بعد از گذراندن 

 -همنیاز:
 

 تعداد واحد دروس ارائه شده تعداد واحد دروس ارائه شده

 13 دروس عمومي 4 دروس پيش

 26 دروس تخصصي 21 دروس اصلي

 5 دروس پايه 4 دروس اختياري

 73 جمع کل واحد هاي گذرانده شده

 

 *مسئوليت رعايت پيش نياز و همنياز دروس برعهده دانشجو است.

  15/2/1397تاريخ ويرايش:


