
 نکات مهم: 

 .استواحد تخصصی انتخابی ۱۴و  واحد تخصصی انتخابی۶، واحد تخصصی الزامی ۲3,واحد اصلی ۵۱، واحد پایه ۲۶، واحد عمومی ۲۲واحد و به تفکیک شامل  ۱۴۰ کارگاهی، آزمایشگاهی، تعداد کل واحدهای درسی الف:

 است. مطابق ضوابط آموزش و گروه  معارف دانشگاه در هر نیمسال تحصیلی انتخاب تعداد واحد و نوع دروس عمومیب: 

  مطابق مقررات و فقط از میان دروس مجاز است که برای گرایش شما مجاز اعالم شده باشد. ختیاری اخذ دروس ا: پ

 تا قبل از امتحانات پایانی این نیمسال تحویل مدیر گروه دهند. با توجه به گرایشات خود راکارشناسی دروس  اند، موظف اند کاربرگ مربوط بهواحد درسی را گذرانده  9۵ج: دانشجویانی  که در نیمسال ششم خود در حال تحصیل هستند و حداقل 

 رعایت ضوابط آموزشی دانشگاه و ضوابط گروه،  بر عهده دانشجو است. مسئولیت : ت

 بهره ببرنند.برنامه ریزی قبلی و با نگاهی به آینده انجام داده و از مشاوره اساتید محترم گروه   : به دانشجویان گرامی توصیه می شود، انتخاب واحد را باث

 ۲ریاضی 
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 3ماشین                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                              

 

 ۱سیستم                                                                                                                                                                                                                               ۲فیزیک                                                                        

  

 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                          

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                   

 

دروس کارشناسی  روند نمای اخذ

 مهندسی برق ـ قدرت

 

ـ-  

 ورودی

  بعده ب ۹۲

3                    ۱ریاضی   

  ۱ق   آشنایی با مهندسی بر

           

 

                            

 

 

      3                      ۱فیزیک

 ۱       کارگاه عمومی        

 ۱       نقشه کشی صنعتی  

3                   ۲ریاضی    

  برنامه نویسی کامپیوتر

3 

 3معادالت دیفرانسیل     

      ۱                 ۱آز فیزیک

     3                      ۲فیزیک

 3         احتمال مهندسی

 3ریاضی مهندسی        

     3الکترومغناطیس            

      ۲محاسبات عددی            

      3           ۱مدار الکتریکی

      ۱                    ۲آزفیزیک

 3          اقتصاد مهندسی

3سیگنال و سیستم           

        ۲         ۱الکتریکی ماشین

      ۲           ۲مدار الکتریکی

      ۱آز مدار و اندازگیری   

     ۲               ۱الکترونیک

     3          ۱سیستم دیجیتال

 ۱                کارگاه برق      ۲زبان تخصصی برق       

   3  خطیسیستم  کنترل 

     ۲    الکتریکی   ماشین

     3           ۱تحلیل انرژی

      ۱                  ۱آز ماشین

     ۲                  ۲الکترونیک

     ۱         آز الکترونیک        

        3اصول سیستم مخابراتی

 ۱                  آز کنترل خطی

     3                          3ماشین

      ۱                      ۲آز ماشین

 3        تولید انرژی

     ۱      ۱دیجیتال سیستمآز 

     3         ۲سیستم دیجیتال

     3          الکترونیک صنعتی   

 3                     ۲تحلیل انرژی

 3             تاسیسات الکتریکی

     ۱          ۲دیجیتال  آز سیستم

     ۱     آز الکترونیک صنعتی    

  

طرح خطوط ) ۴اختیاری 

     3        ( انتقال

 3                      حفاظت و رله

 ۱      آز تحلیل سیستم قدرت

  

 3ماشین الکتریکی مخصوص

مخابرات ) ۲اختیاری 

   3           (بیسیم 

 کنترل) 3اختیاری 

 3                    (صنعتی

 ۲کارآموزی                          

 واحد   9۰گذراندن حداقل 

 

 3پروژه کارشناسی                 

 واحد     ۱۰۰گذراندن حداقل 

 

 نام و نام خانوادگی:                     

 شماره دانشجویی:                        

 دروس عمومی

 زبان عمومی

طرح   پست ) ۱اختیاری 

     3 (های فشار قوی

 دروس عمومی

 دروس عمومی

 دروس عمومی

 دروس عمومی

 دروس عمومی

 دروس عمومی

 معادالت

 معادالت

 کارگاه عمومی

 ۲مدار 

 سیگنال

 احتمال

 ۱سیستم دیجیتال 

 ۱تحلیل انرژی 

 3ماشین 

 ۱تحلیل انرژی 

 ۲تحلیل انرژی 

 ۲تحلیل انرژی 

 مخابراتاصول 

 کنترل خطی

 دروس پایه: آبی

 اصلی: مشکیدروس 

 تخصصی الزامی: قرمز دروس

  سبزدروس تخصصی انتخابی : 

 دروس اختیاری: نارنجی

 ۲ریاضی 


