
گاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  دانش

 –الکتروتکنیک  رشته  کاردانی پیوسته  فرم تطبیق  

 بعد و 1399ورودی 
 

 

 واحد( 8) پیش دانشگاهیدروس ( 1)

 تعداد نام درس ردیف
 نمره نیمسال هپ یا  واحد

   --- 2 ریاضی پیش دانشگاهی 1

 زبان پیش دانشگاهی 2
 

2 ---   

   --- 2 فیزیک پیش دانشگاهی 3

   --- 2 کامپیوتر و برنامه نویسیمبانی  4

های هنرستان )فنی و گذراندن دروس فوق برای کلیه دیپلمتذکرات آموزشی :

فیزیک –های نظری )ریاضیای ، کارودانش و غیر مرتبط( الزامیست و دیپلمحرفه

 و تجربی( باید با مدیر گروه هماهنگ شوند.
 

  جبرانیدروس ( 2)

 تعداد نام درس ردیف
 نمره نیمسال هپ یا  واحد

   --- 2 مدارهای الکتریکی 5

   --- DC 2های الکتریکی ماشین 6

   --- AC 2های الکتریکی ماشین 7

   --- 1 عمومی برقکارگاه  8

   --- 1 آشنایی با برق 9

دروس فوق به عنوان درس جبرانی  همه یا بخشی از گذراندنتذکرات آموزشی :

ای متجانس الزامیست و در این خصوص باید های غیر از فنی و حرفهبرای دیپلم

 با مدیر گروه هماهنگ شود.
 

 واحد( 5ه )ي( دروس پا3)

 تعداد نام درس ردیف
 نمره نیمسال هپ یا  واحد

   --- 3 ریاضی عمومی 10

   10 ه 2 فیزیک عمومی برق 11
 

 واحد( 2) مهارت عمومی( دروس 4)

 تعداد نام درس ردیف
 نمره نیمسال هپ یا  واحد

   --- 2 بهداشت و صیانت از محیط زیست 12

   --- 2 ایاخالق حرفه 13

 تذکرات آموزشی : گذراندن یکی از دروس فوق الزامیست.

 واحد( 44) ( دروس تخصصی5) 

 تعداد نام درس ردیف
 نمره نیمسال هپ یا  واحد

    10پ  DC 2تحلیل مدارهای الکتریکی  14

   14پ  AC 2تحلیل مدارهای الکتریکی  15

   --- 2 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در برق 16

   14پ  2 کاربرد نرم افزارهای تحلیلی در برق 17

   --- 1 گیری الکتریکیآزمایشگاه اندازه 18

   --- 2 الکترونیک عمومی و آزمایشگاه 19

   19پ  2 الکترونیک صنعتی و آزمایشگاه 20

   27پ  2 الکترومکانیک کاربردی 21

   --- 2 کاربرد میکروکنترلرها و آزمایشگاه 22

   --- 2 هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه 23

    55پ  2 زبان فنی 24

   --- 1 کارگاه مکانیک عمومی 25

   11پ  2 و آزمایشگاه DCهای الکتریکی ماشین 26

   26پ  2 و آزمایشگاه ACتریکی های الکماشین 27

   --- 2 طراحی و اجرای مدارهای فرمان صنعتی 28

   23پ  2 کنترل صنعتی و آزمایشگاه 29

   --- 1 ایمنی در برق 30

   --- 2 طراحی روشنایی داخلی و خارجی 31

   33پ  2 برآورد و استانداردهای اجراییمتره  32

   26پ  3 تجهیزات پست و نیروگاه 33

   28پ  MV 2و  LVطراحی و اجرای تابلوهای صنعتی  34

   --- 2 کارآفرینی 35

اولین  1 1کارآموزی  36

 تابستان
  

37 
 2کارآموزی 

 و 36پ  1
دومین 

 تابستان

  

 

 واحد ( 8) ارییاخت ( دروس6) 

 تعداد نام درس ردیف
 نمره نیمسال هپ یا  واحد

   --- 2 کارگاه کابل و مفصل 38

   27 ه 2 ماشین مخصوص و آزمایشگاه 39

   33پ  2 های توزیع و کارگاهآشنایی با شبکه 40

   33پ  2 آزمایشگاه ها ورله و حفاظت سیستم 41

   29پ  2 های کنترل هوشمنداجزای سیستم 42

   29پ  2 سازی خانه هوشمندطراحی و شبیه 43

   33پ  2 هابرداری نیروگاهبهره 44

   29پ  2 های هوشمند برقآشنایی با شبکه 45

طراحی و نصب نیروگاه بادی و  46

 خورشیدی

2 ---   

   36پ  2 تعمیر و نگهداری و آزمایشگاه 47

   22پ  2 میکروکنترلرهای پیشرفته 48

   20پ  2 کاربرد الکترونیک قدرت 49

 درس از دروس فوق الزامیست. 4تذکرات آموزشی : گذراندن 
 

 واحد( 15دروس عمومی )( 7)

 تعداد نام درس ردیف
 نمره نیمسال هپ یا  واحد

   --- 1 آشنایی با قرآن کریم 50

   --- 1 ها و وصایای حضرت امام )ره(اندیشه 51

   --- 2 و معاد()مبدأ  1اندیشه اسالمی  52

   --- 2 فلسفه اخالق )با تکیه بر مباحث تربیتی( 53

   --- 3 زبان و ادبیات فارسی 54

   --- 3 خارجیزبان  55

   --- 1 تربیت بدنی 56

   --- 2 دانش خانواده و جمعیت 57
 

       حدوا 82: بدون احتساب دروس جبرانی جمع واحد ها -

 نیاز، پ: پیش هم نیاز:  ه -
 

 ....................................................................................نام و نام خانوادگی .....
 

 

 ............................ امضاء ......................................شماره شناسایی ...............

 ...........................................................................................مدیر گروه .............
 

 

 ..........................................................................معاون آموزشی دانشکده .....
 

 


