
   

 نام درس واحد نوع درس  ھم نیاز  پیش نیاز
 ھای کنترل خطی سیستم ٣ اصلی - ٢مدارھای الکتریکی  -ھا  ھا و سیستم سیگنال

جم
م پن

تر
  

  ١ھای انرژی الکتریکی  تحلیل سیستم  ٣ اصلی - ٢ھای الکتریکی  ماشین

 ٢ھای الکتریکی  ماشین ٢ اصلی - ١ھای الکتریکی  ماشین

 ھای مخابراتی اصول سیستم ٣ اصلی - احتمال مھندسی -ھا  ھا و سیستم سیگنال

 اقتصاد مھندسی ٣ اصلی - -

 ١ھای الکتریکی  آز ماشین ١ اصلی - ١ھای الکتریکی  ماشین

  ١ ھای دیجیتال آز سیستم ١ اصلی ١ھای دیجیتال  سیستم 

  درس عمومی  ٢ عمومی - واحد ١٨: جمع 

 ٢ھای دیجیتال  سیستم ٣ اصلی   ١ھای دیجیتال  سیستم

شم
م ش

تر
  

 زبان تخصصی برق ٢ اصلی   زبان انگلیسی

 تخصصی    ١ھای انرژی الکتریکی تحلیل سیستم
  ٢ھای انرژی الکتریکی تحلیل سیستم ٣ )الزامی(

 تخصصی    ٢ھای الکتریکی ماشین
  ٣ھای الکتریکی ماشین ٣ )الزامی(

 تخصصی  ٢ھای الکتریکی ماشین  ٢الکترونیک 
  الکترونیک صنعتی ٣ )الزامی(

  ھای کنترل خطی آز سیستم  ١  اصلی   ھای کنترل خطی سیستم

 تخصصی  ٣الکتریکی  ھای ماشین  ١ھای الکتریکی  آز ماشین
  ٢ ھای الکتریکی آز ماشین  ١ )الزامی(

  عمومیدرس  ٢ عمومی   واحد ١٨: جمع 

 تخصصی   واحد ١٠٠گذراندن حداقل 
  کارآموزی  ٢ )الزامی(

ان
بست

تا
 تخصصی    واحد ١٠٠گذراندن حداقل   

  قدرت پروژه  ٣  )الزامی(

 تخصصی    ٢ھای انرژی الکتریکی تحلیل سیستم
  حفاظت و رلھ ٣ )الزامی(

فتم
م ه

تر
  

 تخصصی    ١ھای انرژی الکتریکی تحلیل سیستم
  تاسیسات الکتریکی ٣ )الزامی(

  ٢ھای دیجیتال  آز سیستم ١ اصلی  ٢ھای دیجیتال  سیستم ١ھای دیجیتال  آز سیستم

 تخصصی   ٢ھای انرژی الکتریکی تحلیل سیستم
  ھای قدرت آز تحلیل سیستم  ١ )الزامی(

تخصصی     ١ھای انرژی الکتریکی تحلیل سیستم
  ھا و فشارقویعایق  ٣  )انتخابی(

 تخصصی    
  تخصصی اختیاری ٣ )ختیاری(

 تخصصی    واحد ١٧: جمع 
  تخصصی اختیاری ٣ )ختیاری(

  
  

 تخصصی  عایق و فشار قوی
  آز عایق و فشار قوی  ١  )الزامی(

شتم
م ه

تر
  

تخصصی     ٢ھای انرژی الکتریکی تحلیل سیستم
  ھای فشارقوی و پروژهطرح پست  ٣  )انتخابی(

 تخصصی    
  اختیاریتخصصی   ٣  )اختیاری(

 تخصصی    
  تخصصی اختیاری  ٣  )اختیاری(

 تخصصی    واحد ١٣: جمع 
  تخصصی اختیاری  ٣  )اختیاری(



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  را بر اساس ارائھ گروه آموزشی بگذراند فوقدرس از جدول  ٢دانشجو الزم است. 

 

  گرایش قدرتدروس تخصصی اختیاری 

 

   واحد   ١۴حداقل  موافقت استاد راھنمادانشجو الزم است با

ت       رط رعای ھ ش ل را ب از دروس و آزمایشگاه ھا بھ شرح ذی

بال     ھ ق ی ک ایر دروس ا س وی ب انی محت دم ھمپوش پیشنیاز و ع

 .گذرانده، اخذ نماید

  قدرتدروس جدول تخصصی انتخابی گرایش 

  ن اوری  آدروس و زمایشگاه ھای سایر گرایشھای مھندسی برق، مھندسی کامپیوتر و ف

 اطالعات 

 تحصیالت تکمیلی مھندسی برق، کامپیوتر یا فن اوری اطالعات درس 

  موافقت گروه اموزشیحداکثر دو درس از سایر رشتھ ھا  در صورت 

  واحد 3درس مباحث ویژه کارشناسی قدرت به ارزش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  گرایش قدرت دروس تخصصی اختیاري: 

  به شـرط رعایـت پیشـنیاز و عـدم     (ها به شرح ذیل را  واحد از دروس و آزمایشگاه 15حداقل  موافقت استاد راهنمادانشجو الزم است با
 .اخذ نماید )،است  دهیهمپوشانی محتوي با سایر دروسی که قبال گذران

  قدرتدروس جدول تخصصی انتخابی گرایش 
 یموزشآموافقت گروه صورت در  برق ندسیهم ايه شیگرا ریساتخصصی  ايه شگاهیآزما 
  یموزشآموافقت گروه در صورت  هاي مهندسی برق گرایشسایر دروس تخصصی درس از  یکحداکثر 
 یموزشآ گروهموافقت استاد درس و گرایش قدرت در صورت  س تحصیالت تکمیلی مهندسی برقودر 

نوع   هم نیاز پیش نیاز
 درس

  نام درس واحد
تخصصی     ٢ھای الکتریکی ماشین

  ھای الکتریکی مخصوصماشین  ٣ )انتخابی(

تخصصی    ٢ھای الکتریکی ماشین
 الکتریکی تولید انرژی  ٣ )انتخابی(

تخصصی     ٢ھای انرژی الکتریکی تحلیل سیستم
  طرح خطوط ھوایی انتقال و پروژه  ٣ )انتخابی(

تخصصی   الکترونیک صنعتی  
  آز الکترونیک صنعتی  ١  )انتخابی(

تخصصی     نویسی کامپیوتر و برنامھ ٢ریاضی عمومی 
 مبانی تحقیق در عملیات  ٣ )انتخابی(

 

  قدرتبرق گرایش مھندسی تخصصی انتخابی  دروس 


