
    برق صنعتی  مقطع کاردانی پیوسته –عناوین و کد دروس رشته الکتروتکنیک 

  کد کامپیوتري   پیش نیاز   واحد  نام درس   کد درس

)واحد  13( دروس عمومی و معارف اسالمی  –الف 

  911  ــــ  2  1اندیشه اسالمی   01

 916 ــــ 2 ) مبانی و مفاهیم( اخالق اسالمی  06

 907 ـــ 3 فارسی  07

 928 زبان پیش دانشگاهی 3 زبان خارجی 08

 909 ــــ 1 1تربیت بدنی  09
  905    2  دانش خانواده  10

  ) واحد  ( دروس پایه  –ب 

  221101  ریاضی پیش دانشگاهی   3  1ریاضیات عمومی   11

 221102  فیزیک پیش دانشگاهی  2  فیزیک عمومی  12

 203  عمومیفیزیک   2  فیزیک الکتریسیته و مغناطیس   13

  )واحد 26(دروس اصلی  –پ 

 221104  همنیاز ریاضی عمومی   3  تحلیل مدارهاي الکتریکی  21

 221105  تحلیل مدارهاي الکتریکی  1  آز مدارهاي الکتریکی  22

 221106    3  الکترونیک عمومی   23

 221107  الکترونیک عمومی  1  آز الکترونیک عمومی  24

  221108  الکترونیک عمومی  3  الکترونیک صنعتی   25

 221109  الکترونیک صنعتی  1  آز الکترونیک صنعتی  26

  221110    1  آز اندازه گیري الکتریکی  27

  221111  فیزیک عمومی   2  هیدرولیک و پنوماتیک  28

  221112  همنیاز هیدرولیک و پنوماتیک  1  آز هیدرولیک و پنوماتیک  29

  221113  مدارهاي الکتریکیهمنیاز آز   2  کاربرد رایانه در برق  30

  221114  الکترونیک عمومی  2  مبانی دیجیتال  31

  221115  مبانی دیجیتال  1  آز دیجیتال  32

  221116    1  کارگاه ورق کاري و جوشکاري   33

  221117  زبان خارجه  2  زبان فنی   34

  221118  فیزیک عمومی  2  مکانیک کاربردي   35



  )واحد 23( دروس تخصصی  - ت

  221119  ریاضی عمومی  2  ریاضی کاربردي   41

  221120    1  ایمنی در برق   42

  221121    1  ) 1(آز ماشین هاي الکتریکی   43

  221122  )1(آز ماشین هاي الکتریکی   1  ) 2(آز ماشین هاي الکتریکی   44

  221123  فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  2  فاز  3ماشینهاي الکتریکی   45

  221124  فاز 3ماشینهاي الکتریکی   2  ماشین هاي الکتریکی مخصوص   46

  221125  فاز 3ماشینهاي الکتریکی   2  مبانی سیستم هاي قدرت   47

  221126  همنیاز مبانی دیجیتال   2  کنترل صنعتی   48

  221127  کنترل صنعتی  1  از کنترل صنعتی   49

  221128    1  کارگاه مدار فرمان   50

  221129    1   1کارگاه سیم پیچی   51

همنیاز و  1کارگاه سیم پیچی   1  2کارگاه سیم پیچی   52

  فاز 3با ماشینهاي الکتریکی 

221130  

  221131    2  اصول سرپرستی   53

  221132    2  کارآفرینی و پروژه   54

  221133  ترم آخر  2  کارآموزي  55

  )واحد  4( دروس انتخابی   - ت

  221134  فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  2  تکنولوژي عایق ها و فشار قوي   61

  221135    2  روشنایی فنی   62

کنترل صنعتی و همنیار با   2  رله و حفاظت  63

  مبانی سیستم هاي قدرت

221136  

  221137    2  کارگاه شبکه هوایی  64

  221138    2  کارگاه کابل و مفصل  65

  221139    2  کارگاه تاسیسات الکتریکی  66

  221140  مبانی دیجیتال  2  کاربرد میکرو کنترلرها  67

  927    2  آشنایی با ارزشهاي دفاع مقدس  68

،  زبان پیش ) 100004  کامپیوتريبا کد ( دانشجویان الکتروتکنیک موظف به گذراندن درس ریاضیات پیش دانشگاهی  �

 .  می باشند )   100006با کد کامپیوتري  (و فیزیک پیش دانشگاهی )  100005با کد کامپیوتري  (دانشگاهی 
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