
 

 دوم تـــرم  تـــرم اول

کد   همنیاز –پیشنیاز  واحد نام درس کد  درس

 درس

 همنیاز –پیشنیاز  واحد نام درس

 فیزیک عمومی 4 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 2052  3 عمومی  ریاضی 2054

  3 الکترونیک عمومی 2054  4 فیزیک عمومی 2053

 فیزیک عمومی 4 مکانیک کاربردی 2044  4 اندازه گیری الکتریکی  -آز 2044

 ریاضی  عمومی 4 ریاضی کاربردی 2045  4 کارگاه ورق و جوشکاری 2044

  4 (4کارگاه سیم پیچی) 2035  4 ایمنی در برق 2044

  3 خارجیزبان  2054  4 کارگاه مدار فرمان 2044

  4 (4اسالمی ) اندیشه  4454  3 مدارهای الکتریکیتحلیل  2050

  4 (4تربیت بدنی ) 4444  3 زبان فارسی 4454

  4 دانش خانواده و جمعیت 4441  4 اخالق و تربیت اسالمی 4451

  4 آشنایی با روانخوانی قرآن 4442  4 امام )ره(وصیت نامه  4444

        

  44 جمع  41 جمع

        

 چهــارم تـــرم  ومـس تـــرم 

کد   همنیاز –پیشنیاز  واحد نام درس کد  درس

 درس

 همنیاز –پیشنیاز  واحد نام درس

 الکترونیک صنعتی 4 الکترونیک صنعتی  -آز 2045 الکتریکیتحلیل مدارهای  4 مدار الکتریکی -آز 2051

 مبانی دیجیتال 4 آزمایشگاه دیجیتال 2041 الکترونیک عمومی 4 الکترونیک عمومی -آز 2051

 ماشین الکتریکی سه فاز 4 مخصوصهای الکتریکی ماشین  2040 الکترونیک عمومی 3 الکترونیک صنعتی 2054

 ماشین الکتریکی سه فاز 4 مبانی سیستم قدرت 2041 فیزیک عمومی 4 هیدرولیک و پنوماتیک 2044

 کنترل صنعتی 4 کنترل صنعتی -آز 2041 هیدرولیک و پنوماتیکهمنیاز  4 هیدرولیک و پنوماتیک -آز 2043

 (1) ماشین های الکتریکی -آز 4 (4ماشین های الکتریکی) -آز 2043 مدار الکتریکی -آزهمنیاز   4 کاربرد رایانه در برق 2042

  4 اصول سرپرستی 2034 الکترونیک عمومی 4 مبانی دیجیتال 2040

  4 کارآفرینی و پروژه 2033 زبان خارجی 4 زبان فنی 2041

 ترم آخر 4 کارآموزی 2032  4 (4) ماشین های الکتریکی -آز 2044

  4 روشنایی فنی 2031 مبانی دیجیتالهمنیاز   4 کنترل صنعتی 2044

 7254همنیاز 7254پیشنیاز 4 رله و حفاظت 2034 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 4 ماشین الکتریکی سه فاز 2042

  4 آشنایی با مبانی دفاع مقدس 4443 (1کارگاه سیم پیچی) 4 (4کارگاه سیم پیچی ) 2034

  45 جمع  45 جمع

        

 

 تیبرق صنع-کاردانی پیوسته الکتروتکنیکدروس 
 

 واحد 7             : دروس پایه   ،   واحد 51:         عمومی دروس

 واحد 72     دروس تخصصی:    ،  واحد 77دروس اصلی:            

 واحد 4           : دروس انتخابی

 واحد 44جمـع واحـد ها :   

 

 
 

 

    توضیحات:

  ساعت عملی دارد.  74ساعت نظری و  14کاربرد رایانه در برق درس  -1

 ساعت عملی دارد.   74ساعت نظری و  14درس کارآفرینی و پروژه  -5

دروس روشنایی فنی و رله حفاظت جزء دروس انتخابی می باشد؛ بنا به نظر  -3

 گروه می توان این دو درس را با دروس انتخابی در سرفصل عوض نمود.

زیر  دو واحدی  دیپلمه های کار و دانش ملزم به گذراندن دروس جبرانی -7

 مدار الکتریکی -DC    3ماشین - AC    5ماشین  -1هستند:

 مسئولیت رعایت پیش نیاز یا همنیاز به عهده دانشجو می باشد. -2

نمی تواند باشد،  15و کمتر از  52مجموع واحدهای انتخابی هر ترم بیشتر از   -4

فارغ التحصیل شود،  57و در صورتی که دانشجو با گذراندن در ترم آخر 

  .اخذ دروس بالمانع است

واحد درسی نمی  54دانشجوی مشروط مجاز به انتخاب بیش از  -4

 باشد.

 

 

 


