
هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد
رياضي عمومي ۱ ۳ پايه رياضي عمومي ۲ ۵۳۰۲ ۳ پايه رياضي عمومي۱ ۵۳۰۱
فيزيك ۱ ۳ پايه فيزيك ۲ (الكتريسيته و مغناطيس) ۵۳۰۴ ۳ پايه فيزيك ۱ (حرارت و مكانيك) ۵۳۰۳
فيزيك ۱ ۱ پايه آز فيزيك ۱ ۵۳۱۰ ۳ عمومي زبان خارجي ۱۱۰۴

۳ پايه برنامه نويسي كامپيوتر ۵۳۰۸ ۳ عمومي فارسي عمومي ۱۱۰۳
رياضي عمومي ۲ ۳ پايه معادالت ديفرانسيل ۵۳۰۷ ۱ اصلي نقشه كشي مهندسي ۵۳۱۴

كارگاه عمومي ۱ اصلي كارگاه برق ۵۳۱۵ ۱ پايه كارگاه عمومي ۵۳۰۹
۱ اصلي آشنايي با مهندسي برق ۵۳۱۷ ۱ عمومي تربيت بدني ۱ ۱۱۰۵
۲ عمومي انقالب اسالمي ايران ۱۱۰۸ ۲ عمومي تفسير موضوعي (قرآن يا نهج البالغه) ۱۱۱۰

۲ ۱۵ ۳ ۱۴
۱۷ مجموع ۱۷ مجموع

هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد
مدارها  الكتريكي ۱ ۲ اصلي مدارها  الكتريكي ۲ ۵۳۱۹ رياضي عمومي ۲ ۳ پايه احتمال مهندسي ۵۳۰۵

مدارها  الكتريكي ۱ ۲ اصلي الكترونيك ۱(اصول الکترونيک) ۵۳۲۴
رياضي عمومي ۲
معادالت ديفرانسيل

۳ اصلي رياضيات مهندسي ۵۳۱۶

مدار ها  الكتريكي ۱ ۱ اصلي
آز مدارها  الكتريكي و اندازه 

گير 
۵۳۳۲  فيزيك ۲ 

معادالت ديفرانسيل
۳ اصلي مدارها  الكتريكي ۱ ۵۳۱۸

مدارها  الكتريكي ۱ ۲ اصلي ماشينها  الكتريكي ۱ ۵۳۲۶
فيزيك ۲

رياضي عمومي ۲
۳ اصلي الكترومغناطيس ۵۳۲۰

الكترونيك ۱ (اصول 
الکترونيک)

۳ اصلي سيستمها  ديجيتال۱ ۵۳۳۰
برنامه نويسي كامپيوتر
رياضي عمومي ۲

۲ پايه محاسبات عدد  ۵۳۰۶

رياضيات مهندسي ۳ اصلي سيگنالها و سيستمها ۵۳۲۱ فيزيك ۲ ۱ پايه آز فيزيك ۲ ۵۳۱۱
تربيت بدني ۱ ۱ عمومي تربيت بدني ۲ ۱۱۱۱ ۳ اصلي اقتصاد مهندسي ۵۳۱۲

انديشه اسالمي ۱ ۲ عمومي انديشه اسالمي ۲ ۱۱۰۷ ۲ عمومي انديشه اسالمي ۱ ۱۱۰۱

زبان خارجي ۲ اصلي زبان تخصصي برق ۵۳۱۳

۲ ۱۶ ۱ ۱۹
۱۸ مجموع ۲۰ مجموع
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هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد

ماشينها  الکتريکي ۲ ۳ اصلي
تحليل سيستمها  انرژ  

الکتريکي ۱
۵۳۲۹

سيگنالها و سيستمها و 
مدارها  الکتريکي ۲

۳ اصلي سيستمها  کنترل خطي ۵۳۲۲

ماشينها  الکتريکي ۲ ۳ تخصصي ماشينها  الکتريکي ۳ ۵۳۵۴
الكترونيك ۱ (اصول 

الکترونيک)
۲ اصلي الکترونيک ۲ ۵۳۲۵

ماشينها  الکتريکي۲
الكترونيك ۱ (اصول 

الکترونيک)
۳ تخصصي الکترونيک صنعتي ۵۳۴۷ ماشينها  الکتريکي ۱ ۲ اصلي ماشينها  الکتريکي۲ ۵۳۲۷

سيستمها  ديجيتال ۲ ۳ اختيار 
طراحي سيستم ها  ريز پردازنده 

ا 
۵۳۴۰

سيگنالها و سيستمها و احتمال 
مهندسي

۳ اصلي اصول سيستمها  مخابراتي ۵۳۲۸

سيستمها  کنترل خطي ۳ اختيار  ابزار دقيق ۵۳۶۹ سيستمها  ديجيتال ۱ ۳ اصلي سيستمها  ديجيتال ۲ ۵۳۳۱
سيستمها  کنترل خطي ۱ اصلي آز سيستم ها  کنترل خطي ۵۳۳۵ ماشينها  الکتريکي ۱ ۱ اصلي آز ماشينها  الکتريکي ۱ ۵۳۳۳
آز سيستمها  ديجيتال ۱ 
وسيستمها  ديجيتال ۲

۱ اصلي آز سيستمها  ديجيتال ۲ ۵۳۳۷ الکترونيک ۲ ۱ اصلي آز الکترونيک ۵۳۳۴

۲ عمومي تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم ۱۱۰۹ سيستمها  ديجيتال ۱ ۱ اصلي آز سيستمها  ديجيتال۱ ۵۳۳۶
۲ عمومي اخالق اسالمي ۱۱۰۲

۲ ۱۷ ۳ ۱۵
۱۹ مجموع ۱۸ مجموع

هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد

ترم آخر ۳ تخصصي پروژه کارشناسي ۵۳۸۷
تحليل سيستمها  انرژ  

الکتريکي ۱
۳ تخصصي تاسيسات الکتريکي ۵۳۵۵

ترم آخر (۲۴۰ ساعت) ۲ تخصصي کارآموز  ۵۳۸۸
تحليل سيستمها  انرژ  

الکتريکي ۱
۳ تخصصي

تحليل سيستمها  انرژ  
الکتريکي ۲

۵۳۵۶

تحليل سيستمها  انرژ  
الکتريکي ۲

۳ اختيار  طرح پست ها  فشار قو  و پروژه ۵۳۶۵ ماشينها  الکتريکي ۳ آز ماشينها  الکتريکي ۱ ۱ تخصصي آز ماشين ها  الکتريکي ۲ ۵۳۵۸

سيستمها  کنترل خطي ۳ اختيار  کنترل صنعتي ۵۳۷۱ الکترونيک صنعتي ۱ تخصصي آز الکترونيک صنعتي ۵۳۴۶
تحليل سيستمها  انرژ  

الکتريکي ۲
۱ تخصصي آز تحليل سيستمها  قدرت ۵۳۵۹

تحليل سيستمها  انرژ  
الکتريکي ۱

۳ انتخابي عايقها و فشارقو  ۵۳۶۲

تحليل سيستمها  انرژ  
الکتريکي ۲

۳ تخصصي حفاظت و رله ۵۳۵۷ ماشينها  الکتريکي ۲ ۳ اختيار  توليد انرژ  الکتريکي ۵۳۶۴

۲ عمومي دانش خانواده و جمعيت ۱۱۱۸ ماشينها  الکتريکي ۳ ۳ انتخابي ماشين ها  الکتريکي مخصوص ۵۳۶۳
۳ ۱۴ ۲ ۱۵
۱۷ مجموع ۱۷ مجموع

ترم ۶ ترم ۵

ترم ۸ ترم ۷


