
 

    قدرت – برق تکنولوژی مهندسی رشته دروس رم بندی پیشنهادیت                                                 غیرانتفاعی شمس گنبد کاووس موسسه                          

   مقطع کارشناسی ناپیوسته(  )                                                                                                      گروه مهندسی برق                                     
                                                                                                                                                                                 

 
**دروس جبزانی مختص دانشجویانی است که این دروس را در دوره کاردانی نگذرانذه انذ .

 

 هذیر گرٍُ برق                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                       

ترم چهارم ترم سوم ترم دوم ترم اول

ٍاحذ ًام درس ٍاحذ ًام درس واحذ ًام درس ٍاحذ ًام درس

3 65255 تَلیذ ٍ ًیرٍگاُ 2 65244 هاشیي الکتریکی هخصَص 3 65238 تجسیِ ٍ تحلیل سیستن ّا 3 65385 2ریاضی  1

3 65249 طراحی خطَط اًتمال 3 36253 آهار ٍ احتوال هٌْذسی 3 65236 1بررسی سیستن ّای لذرت  3 2612 هذار ّای هٌطمی 2

3 65248 تاسیسات الکتریکی 3 65245 2بررسی سیستن ّای لذرت  3 65243 3هاشیي ّای الکتریکی  3 55253 هعادالت دیفراًسیل 3

1 53253 آزهایشگاُ کٌترل خطی 3 53252 سیستن ّای کٌترل خطی 3 65392 ریاضی هٌْذسی 3 65235 2هذارّای الکتریکی  4

1 65246 آزهایشگاُ سیستن ّای لذرت 3 65247 عایك ّا ٍ فشار لَی 3 65239 الکترٍهغٌاطیس 3 65245 2هاشیي ّای الکتریکی  5

2 135 هتَى اسالهی 2 65456 برًاهِ ًَیسی کاهپیَتر 2 65267 هحاسبات عذدی 2 1354 زباى تخصصی 6 

** دروس جبرانی 1 65255 هاشیي ّای الکتریکی -آز 1 2613 هذار ّای هٌطمی -آز 2 135 تاریخ اسالم 7

2 65257 پرٍشُ کارشٌاسی 2 157 (2)اًذیش2ِهعارف اسالهی  2 133 اًمالب اسالهی 8 

2 65211 کارآهَزی  9   2تربیت بذًی  137 1

جوع ٍاحذ 25 جوع ٍاحذ 25 جوع ٍاحذ 19 جوع ٍاحذ  

 ٍاحذ ** دروس جبرانی 

3عتیالکترًٍیک صٌ

3حفاظت سیستن ّای لذرت

3تجْیسات پست

 3 اًذازُ گیری الکتریکی اصَل

11آزهایشگاُ هاشیي 

21آزهایشگاُ هاشیي 

 14 جوع درٍس جبراًی

3

3



قذرت - بزق تکنولوژی چارت دروس رشته مهنذسی                                                                   غیزانتفاعی شمس گنبذ کاووسدانشگاه              

 ناپیوسته () مقطع کارشناسی گزوه مهنذسی بزق                                                                                                        

دروس تخصصی دروس اصلی  دروس عمومی

ّوٌیاس پیطٌیاس ٍاحذ ًام درس ّوٌیاس پیطٌیاس ٍاحذ ًام درس ّوٌیاس پیطٌیاس ٍاحذ ًام درس

___ 2هاضیي الکتزیکی 3 3هاضیي ّای الکتزیکی  دیفزاًسیل-م ___ 3 2هذارّای الکتزیکی  ___ ___ 2 2هعارف اسالهی 

3هاضیي  ___ 2 هاضیي ّای الکتزیکی هخػَظ ___ 2هذار  3 1بزرسی سیستن ّای قذرت  ___ ___ 2 اًقالب اسالهی

___ ___ 2 سباى تخػػی ___ دیفزاًسیل-م 3 ریاضی هٌْذسی ___ ___ 2 هتَى اسالهی

___ 1بزرسی قذرت  3 2بزرسی سیستن ّای قذرت  ___ ___ 3 هذارّای هٌطقی ___ ___ 2 تاریخ اسالم

2زرسی ب ___ 1 سیستن ّای قذرت  -آس  هٌطقی هذار ___ 1 هذارّای هٌطقی -آس ___ ___ 1 2تزبیت بذًی 

___ 1بزرسی قذرت  3 عایق ّا ٍ فطار قَی 1بزرسی  ___ 3 تجشیِ ٍ تحلیل سیستن ّا 9 جمع دروس عمومی

___ 2هذار   3 تاسیسات الکتزیکی هٌْذسی -ر ___ 3 الکتزٍهغٌاطیس دروس پایه

___ عایقْا ٍ فطارقَی 3 خطَط َّایی اًتقال یحاطز ___ ___ 3 2هاضیي ّای الکتزیکی  ّوٌیاس پیطٌیاس ٍاحذ ًام درس

___ 2هاضیي الکتزیکی  1 هاضیي ّای الکتزیکی -آس ___ 2هاضیي  3 سیستن ّای کٌتزل خطی ___ ___ 3  2ریاضی 

ٍاحذ 06بعذ اس گذراًذى  2 کارآهَسی کٌتزل خطی ___ 1 کٌتزل خطی سیستن -آس 2ریاضی  ___  هعادالت دیفزاًسیل 3

ٍاحذ 06گذراًذى بعذ اس  2 پزٍصُ کارضٌاسی جمع دروس اصلی 26 2ریاضی  ___ 2 هحاسبات عذدی

___ 3هاضیي  3 * تَلیذ ٍ ًیزٍگاُ ** دروس جبزانی ___ ___ 3 آهار ٍ احتوال هٌْذسی

28 جمع دروس تخصصی ___ 2الکتزیکی  هذار 3 عتیالکتزًٍیک غٌ ___ ___ 2 بزًاهِ ًَیسی کاهپیَتز

 درس تَلیذ ٍ ًیزٍگاُ جشٍ درٍس تخػػی اًتخابی هی باضذ . * 

**درٍس جبزاًی هختع داًطجَیاًی است کِ ایي درٍس را در دٍرُ 

 کارداًی ًگذراًذُ اًذ .

داًطجَیاًی کِ در دٍرُ کارداًی درس جوعیت ٍ تٌظین را ًگذراًذُ 

باضٌذ ، هَظف بِ گذراًذى ایي درٍس در هقطع کارضٌاسی ًاپیَستِ هی 

باضٌذ . 

___ ___ 3 حفاظت سیستن ّای قذرت  جمع دروس پایه 31

___ ___ 3 تجْیشات پست ٍاحذ بِ عْذُ رعایت پیص ًیاس ٍ ّن ًیاس در ٌّگام اًتخاب :  تذکز 
داًطجَ بَدُ ٍ درٍسی کِ بذٍى رعایت ایي هَارد اخذ ضذُ باضذ ، 

                                       تَسط آهَسش حذف هی ضَد.

 گروه مهنذسی برق                                                                                          
 

 اًذاسُ گیزی الکتزیکی اغَل 3 ___ ___

___ ___ 1 1آسهایطگاُ هاضیي 

___ ___ 1 2آسهایطگاُ هاضیي 

31  جمع دروس جبرانی


