الکتزٍتکٌیک
ًین سبل اٍل

تؼذاد ٍاحذّب

درٍس پیش ًیبس

درٍس ّن ًیبس

کلیِ دیپلوِ ّب

-

سببى پیش داًشگبّی

کلیِ دیپلوِ ّب

-

فیشیک پیش داًشگبّی

کلیِ دیپلوِ ّب

-

هببًی کبهپیَتز ٍ بزًبهِ ًَیسی

کلیِ دیپلوِ ّب

-

الکتزًٍیک ػوَهی

-

-

اًذیشِ اسالهی 1

-

-

ریبض پیش داًشگبّی

رٍس اهتحبى

-

واحد بونیی زرها

دادکشنه فنی مهندسی

فبرسی ػوَهی

-

تزبیت بذًی 1

-هسئَلیت رػبیت پیش ًیبسی ّ ،ن ًیبسی ٍ سقف ٍاحذ

هخصَص دیپلوِ ّبی کبر ٍ داًش

هذارّبی الکتزیکی

بز ػْذُ داًشجَ هی ببشذ .

ًین سبل دٍم

تؼذاد ٍاحذّب

رٍس اهتحبى

تحلیل هذارّبی الکتزیکی
هببًی دیجیتبل
داًش خبًَادُ ٍ جوؼیت
ریبضی ػوَهی
فیشیک ػوَهی

درٍس پیش ًیبس

درٍس ّن ًیبس

-

ریبضی ػوَهی

الکتزًٍیک ػوَهی

-

-

-

ریبضی پیش

-

فیشیک پیش

-

هبشیٌْبی الکتزیکی AC

هخصَص دیپلوِ ّبی کبر ٍ داًش

-

هبشیٌْبی الکتزیکی DC

هخصَص دیپلوِ ّبی کبر ٍ داًش

-

در هحبسبِ سقف ٍاحذّب هحسَة ًوی شَد

-

کبرگبُ سین پیچی ( )1

-

-

کبرگبُ ٍرقکبری ٍ جَشکبری

-

-

درٍس پیش ًیبس

درٍس ّن ًیبس

آشٌبیی بب رٍخَاًی قزآى کزین

ًیوسبل سَم

تؼذاد ٍاحذّب

رٍس اهتحبى

 غیبت بیش اس سِ جلسِ ببػث حذف آهَسشی آىدرس خَاّذ شذ .
 اخذ درس ٍصیت ًبهِ اهبم ٍ درس قزآى هبساد بز سقفٍاحذ بالهبًغ هی ببشذ .
-درصَرتی کِ هؼذل تزم پبئیي تز اس

 12شَد داًشجَ

هشزٍط هی شَد.
 داًشجَیبى هشزٍط ًوی تَاًٌذ بیشتز اس ٍ 14احذ اخذًوبیٌذ .
 داًشجَیبًی کِ هؼذل تزم جبری آًْب  ٍ 17ببالتز شَدهی تَاًٌذ در تزم آیٌذُ تب ٍ 24احذ اخذ ًوبیٌذ .

 -داًشجَ جْت اخذ درس کبرآهَسی هی ببیست

-

-

ٍاحذ درسی بغیز اس درٍس پیش داًشگبّی را گذراًذُ

در هحبسبِ سقف ٍاحذّب هحسَة ًوی شَد

-

ببشذ .

فیشیک الکتزیسیتِ ٍ هغٌبطیس

فیشیک ػوَهی

-

ّیذرٍلیک ٍ پٌَهبتیک

فیشیک ػوَهی

-

-

ریبضی ػوَهی

-

تحلیل هذار الکتزیکی

-

هببًی دیجیتبل

-

-

-

سببى پیش

-

(غیزػولی) ببقی هبًذُ ببشذ .داًشجَ هیتَاًذ آًْب را

-

-

بصَرت هؼزفی بِ استبد اخذ ًوبیذ .

پس اس گذراًذىٍ 30احذ درسی اًتخبة شَد

-

درٍس پیش ًیبس

درٍس ّن ًیبس

بؼذ اس گذراًذى ٍ 40احذ

-

الکتزًٍیک ػوَهی

-

آییي سًذگی
ٍصبیبی اهبم (رُ)

ریبضی کبربزدی
آسهبیشگبُ هذارّبی الکتزیکی
آسهبیشگبُ دیجیتبل
ایوٌی در بزق
سببى خبرجی
آسهبیشگبُ اًذاسّگیزی الکتزیکی
اصَل سزپزستی

ًیوسبل چْبرم

تؼذاد ٍاحذّب

رٍس اهتحبى

کبرآفزیٌی
الکتزًٍیک صٌؼتی

-

کبربزد رایبًِ در بزق
آسهبیشگبُ الکتزًٍیک ػوَهی
هبشیٌْبی الکتزیکی سْفبس

الکتزًٍیک ػوَهی
فیشیک الکتزیسیتِ ٍ هغٌبطیس

-

کٌتزل صٌؼتی

-

هببًی دیجیتبل

آشٌبیی بب هببًی دفبع هقذس

-

-

آسهبیشگبُ ّیذرٍلیک ٍ پٌَهبتیک

-

ّیذرٍلیک ٍ پٌَهبتیک

کبرگبُ سیوپیچی ( )1

هبشیٌْبی الکتزیکی سْفبس

-

-

درٍس پیشٌیبس

درٍس ّن ًیبس

کبرگبُ سیوپیچی ( )2
آسهبیشگبُ هبشیٌْبی الکتزیکی ( )1

گ تؼذاد ٍاحذّبی ببقی هبًذُ بذٍى در ًظز گزفتي
ار

درسْبی قزآى ٍ ٍصبیب حذاکثز ٍ 24احذ درسی ببشذ ،
داًشجَ تزم آخز هحسَة هی شَد ٍ بذٍى شزط هؼذل ٍ
هشزٍطی هیتَاًذ کلیِ ٍاحذّب را اخذ ًوبیذ .
 -در صَرتی کِ حذاکثز

ٍ 6احذ درسی ًظزی

آسهبیشگبُ هذارّبی الکتزیکی
-

جوغ

ًیوسبل پٌجن
سببى فٌی

تؼذاد ٍاحذّب

رٍس اهتحبى

سببى خبرجی

-

هبشیٌْبی الکتزیکی هخصَص

هبشیٌْبی الکتزیکی سْفبس

-

هببًی سیستوْبی قذرت

هبشیٌْبی الکتزیکی سْفبس

-

-

-

الکتزًٍیک صٌؼتی

-

رٍشٌبیی فٌی
آسهبیشگبُ الکتزًٍیک صٌؼتی
آسهبیشگبُ هبشیٌْبی الکتزیکی ( )2

آسهبیشگبُ هبشیٌْبی الکتزیکی ( ) 1
بؼذ اس گذراًذى ٍ 50احذ

-

هکبًیک کبربزدی

فیشیک ػوَهی

-

آسهبیشگبُ کٌتزل صٌؼتی

کٌتزل صٌؼتی

-

-

-

کبرآهَسی

کبرگبُ هذارفزهبى

50
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