برنامه  8ترمی کارشناسی مهندسی برق-قدرت (ورودی  29و به بعد)
ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم

ترم پنجم

برنامهنویسیکامپیوتر 

3واحدپایه 

ریاضیعمومی 2
3واحدپایه
(پیشنیاز:ریاضیعمومی )1


ریاضیاتمهندسی 
3واحداصلی 
(پیشنیاز:ریاضیعمومی2ومعادالت

دیفرانسیل) 

ماشینهایالکتریکی 1

2واحداصلی 
(پیشنیاز:مدارهایالکتریکی1و

الکترومغناطیس) 

سیستمهایدیجیتال 2

3واحداصلی 
سیستمهایدیجیتال )1

(پیشنیاز:


ماشینهایالکتریکی 3

3واحدتخصصیالزامی 
نیاز:ماشینهایالکتریکی )2

(پیش

ریاضیعمومی 1
3واحدپایه


فیزیک(2الکتریسیتهومغناطیس) 
3واحدپایه 
(پیشنیاز:فیزیک )1


الکترومغناطیس 
3واحداصلی 
پیشنیاز:ریاضیعمومی2وفیزیک )2


مدارهایالکتریکی 2
2واحداصلی 
(پیشنیاز:مدارهایالکتریکی )1


اصولسیستمهایمخابراتی 

3واحداصلی 
هاوسیستمهاو


سیگنال
(پیشنیاز:

احتمالمهندسی) 

حلیلسیستمهایانرژیالکتریکی 2

ت
3واحدتخصصیالزامی 
نیاز:تحلیلسیستمهایانرژی


(پیش
الکتریکی )1

تاسیساتالکتریکی 
3واحدتخصصیالزامی 
نیاز:تحلیلسیستمهایانرژی


(پیش
الکتریکی )1

فیزیک(1حرارتومکانیک) 
3واحدپایه 

معادالتدیفرانسیل 
3واحدپایه 
(همنیاز:ریاضیعمومی )2


مدارهایالکتریکی 1
3واحداصلی 
(همنیاز:معادالتدیفرانسیلوفیزیک

 )2

هاوسیستمها 


سیگنال
3واحداصلی 
(پیشنیاز:ریاضیاتمهندسی) 


سیستمهایکنترلخطی 

3واحداصلی 
هاوسیستمهاو


نیاز:سیگنال

(پیش
مدارهایالکتریکی )2

آزسیستمهایکنترلخطی 

1واحداصلی 
(پیشنیاز:سیستمهایکنترلخطی) 


آزماشینهایالکتریکی 2

1واحدتخصصیالزامی 
نیاز:آزماشینهایالکتریکی1و


(پیش
نیاز:ماشینهایالکتریکی )3


هم

تولیدانرژیالکتریکی 
3واحدتخصصیانتخابی 
ماشینهایالکتریکی

(پیشنیاز:

 )2

کارگاهعمومی 
1واحدپایه 

آزفیزیک 2
1واحدپایه 
(همنیاز:فیزیک )2


زبانتخصصیبرق 
2واحداصلی 
(پیشنیاز:زبانانگلیسی) 


الکترونیک 1
2واحداصلی 
(پیشنیاز:مدارهایالکتریکی )1


ماشینهایالکتریکی 2

2واحداصلی 
نیاز:ماشینهایالکتریکی )1


(پیش

آزماشینهایالکتریکی 1

1واحداصلی 
نیاز:ماشینهایالکتریکی1و


(پیش
ماشینهایالکتریکی )2


حفاظتورله 
3واحدتخصصیالزامی 
نیاز:تحلیلسیستمهایانرژی


(پیش
الکتریکی )2

طرحپستهایفشارقویوپروژه 

3واحدتخصصیانتخابی 
نیاز:تحلیلسیستمهای


(پیش
انرژیالکتریکی )2

آزفیزیک 1
1واحدپایه 
(همنیاز:فیزیک )1


کارگاهبرق 
1واحداصلی 
(پیشنیاز:کارگاهعمومی) 


محاسباتعددی 
2واحدپایه 
(پیشنیاز:ریاضیعمومی2وبرنامه-
نویسی) 

سیستمهایدیجیتال 1

3واحداصلی 
(همنیاز:الکترونیک )1


الکترونیک 2
2واحداصلی 
(پیشنیاز:الکترونیک )1


اقتصادمهندسی 
3واحداصلی
(پیشنیاز:ندارد) 


کارآموزی 
2واحدتخصصیالزاامی 
(پیشنیاز:گذراندنحداقل111واحد) 


طرحخطوطهواییانتقالوپروژه 
3واحدتخصصیانتخابی 
نیاز:تحلیلسیستمهای


(پیش
انرژیالکتریکی )2

نقشهکشیمهندسی 
 
1واحداصلی 

آشناییبامهندسیبرق 
1واحداصلی 

احتمال مهندسی 
3واحدپایه 
(پیشنیاز:ریاضیعمومی )2


آزسیستمهایدیجیتال 1
1واحداصلی 
(همنیاز:سیستمهایدیجیتال )1


آزالکترونیک 
1واحداصلی 
(همنیاز:الکترونیک )2


آزسیستمهایدیجیتال 2

1واحداصلی 
سیستمهایدیجیتال1و

(پیشنیاز:از

نیازباسیستمهایدیجیتال 2


هم

پروژهکارشناسی 
3واحدتخصصیالزامی 
(پیشنیاز:گذراندنحداقل111واحد) 




زبانانگلیسی 
3واحدعمومی 

زبانفارسی 
3واحدعمومی 

عمومیمعارف 3
2واحد 
یکدرسازمجموعه 
تاریخوتمدناسالمی 

اندازهگیریالکتریکی 

3واحدانتخابی 
(پیشنیاز:الکترومغناطیسومدارهای
الکتریکی )1

تحلیلسیستمهایانرژیالکتریکی 1

3واحداصلی 
نیاز:ماشینهایالکتریکی )2


(هم

الکترونیکصنعتی 
3واحدتخصصیالزامی 
وهمنیازبا
(پیشنیاز:الکترونیک 2

ماشینهایالکتریکی )2


ماشینهایالکتریکیمخصوص 

3واحدتخصصیانتخابی 
نیاز:ماشینهایالکتریکی )2


(پیش



عمومیمعارف 1
2واحد 
یکدرسازمجموعه 
اخالقاسالمی 

عمومیمعارف 2
2واحد 
یکدرسازمجموعهآشناییبامنابع
اسالمی 

تربیتبدنی 1
1واحدعمومی 

دانشخانوادهوجمعیت 
2واحدعمومی 

آزمدارهایالکتریکیواندازگیری 
1واحداصلی 
(پیشنیاز:مدارهایالکتریکی )1


عمومیمعارف 6
2واحد 
یکدرسازمجموعه 
انقالباسالمی 

تربیتبدنی 2
1واحدعمومی 









عمومیمعارف 4
2واحد 
یکدرسازمجموعه 
مبانینظریاسالم 

عمومیمعارف 5
2واحد 
یکدرسدیگرازمجموعه 
مبانینظریاسالم 

مباحثویژه(طراحیشبکههایتوزیع
انرژیالکتریکی) 
3واحداختیاری 
نیاز:تحلیلسیستمهایانرژی

(پیش
الکتریکی)1

آزالکترونیکصنعتی 
1واحدتخصصیالزامی 
(پیشنیاز:الکترونیکصنعتی) 



21واحد 

 92واحد

21واحد 

18واحد 

13واحد 

 17واحد

 17واحد

 12واحد

 17واحد

 17واحد

 12واحد

ترم ششم

ترم هفتم

ترم هشتم

تحلیلسیستمهایقدرت 

آز
1واحدتخصصیالزامی 
نیاز:تحلیلسیستمهایانرژی


(پیش
الکتریکی )2

آزعایقهاوفشارقوی 

1واحدتخصصیالزامی 
نیاز:عایقهاوفشارقوی) 


(هم
عایقهاوفشارقوی 

3واحدتخصصیانتخابی 
نیاز:تحلیلسیستمهای


(پیش
انرژیالکتریکی )1

جمعاً  87واحد (الزامی  +انتخابی)
جمعاً  142واحد

ترکیب واحدهای درسی که در طول دوره باید گذرانده شود :عمومی  99واحد ،پایه  92واحد ،اصلی  11واحد ،تخصصی الزامی  92واحد ،تخصصی انتخابی و مباحث ویژه  18واحد :جمعاً  142واحد
تذکر  :1گذراندن  2درس آزمایشگاهی از بین دروس آز الکترونیک صنعتی ،آز ماشینهای الکتریکی  ،9آز تحلیل سیستمهای قدرت ،و آز عایقها و فشار قوی ،الزامی است.
تذکر  :9انتخاب هر کدام از دروس کارآموزی و پروژه کارشناسی منوط به گذراندن حداقل  122واحد درسی میباشد.
تذکر  :2از بین  7درس اندازهگیری الکتریکی ،مباحث ویژه (طراحی شبکههای توزیع انرژی الکتریکی) ،ماشینهای الکتریکی مخصوص ،عایقها و فشار قوی ،طرح پستهای فشار قوی ،طرح خطوط هوایی انتقال ،و تولید انرژی
الکتریکی 1 ،مورد انتخاب خواهد شد .در صورت عالقه ،بهجای یکی از این دروس میتوانید از دروس سایر رشتههای برق و با صالحدید استاد راهنمای مربوطه و مدیر گروه انتخاب نمائید.

