
ورودي 92 به بعد " جدول دروس رشته مهندسی برق - قدرت"دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول

گذراندن حد اقل 100 واحد2کارآموزي52پیشنیازواحدنام درسشمارهپیشنیازواحدنام درسشماره
339ماشین الکتریکی( 3) 12553کارگاه برق226اندیشه اسالمی( 1) 1
35 و همنیاز 339الکترونیک صنعتی2454زبان تخصصی برق327فارسی عمومی2
348تاسیسات الکتریکی155نقشه کشی مهندسی128وصایاي امام خمینی ( ره) 3
348تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی ( 2) 1656 و 317ریاضیات مهندسی329زبان عمومی4
356حفاظت و رله ها57همنیاز 17 و همنیاز 322مدارهاي الکتریکی( 1) 130تربیت بدنی( 1) 5
40 و همنیاز 153آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی ( 2) 23058مدارهاي الکتریکی( 2) 2131اندیشه اسالمی( 2) 6
156آزمایشگاه تحلیل سیستمهاي قدرت359اقتصاد مهندسی232آیین زندگی/فلسفه اخالق7
348عایق ها و فشار قوي13060آزمایشگاه اندازه گیري و مدار1533تربیت بدنی( 2) 8
356طرح پست هاي فشار قوي1661 و 322الکترومغناطیس234انقالب اسالمی ایران9
همنیاز 154آزمایشگاه الکترونیک صنعتی23062الکترونیک( 1) 235تفسیر موضوعی قرآن/ نهج البالغه10
واحد29جمع واحدهاهمنیاز 137آزمایشگاه الکترونیک( 1) 236دانش خانواده و جمعیت11
                                دروس اختیاري                                                                                                      235الکترونیک( 2) 237تاریخ تحلیلی صدراسالم/تاریخ امامت12

دروس اصلی          ادامه دروس تخصصی دروس عمومی

                                دروس اختیاري                                                                                                      235الکترونیک( 2) 237تاریخ تحلیلی صدراسالم/تاریخ امامت12
پیشنیازواحدنام درسشماره230ماشین الکتریکی( 1) 138آشنایی با قرآن کریم13
1رسم فنی برق23864ماشین الکتریکی( 2) 39ورودي 91 به بعد2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران14

344کنترل صنعتی13865آزمایشگاه ماشین الکتریکی( 1) 40واحد26جمع واحدها
2مبانی کامپیوتر و اینترنت66همنیاز335سیستمهاي دیجیتال ( 1) 41              دروس پایه

2آشنایی با ارزشهاي دفاع مقدس67همنیاز 141آزمایشگاه سیستمهاي دیجیتال ( 1) 42پیشنیازواحدنام درسشماره
همنیاز 163آزمایشگاه عایق و فشار قوي32968سیگنالها و سیستمها343ریاضی( 1) 15
همنیاز 157آزمایشگاه حفاظت و رله4369 و 331سیستمهاي کنترل خطی31544ریاضی( 2) 16
16و 318مبانی تحقیق در عملیات14470آزمایشگاه سیستمهاي کنترل خطی45همنیاز316معادالت دیفرانسیل17
339تولید انرژي الکتریکی171آشنایی با مهندسی برق346برنامه نویسی کامپیوتر18
356طرح خطوط هوایی انتقال و پروژه4372و320اصول سیستمهاي مخابراتی1647و218محاسبات عددي19
339ماشین الکتریکی مخصوص33973تحلیل سیستمها انرژي الکتریکی ( 1) 31648احتمال مهندسی20
از بین دروس اختیاري تنها 14 واحد اخذ شود341سیستمهاي دیجیتال ( 2) 349فیزیک( 1) 21
تذکر:ورودي هاي ماقبل 92 باید دروس پیش خود را بگذرانند42 و همنیاز 149آزمایشگاه سیستمهاي دیجیتال ( 2) 32150فیزیک( 2) 22
رعایت پیش نیازي ، همنیازي و سقف واحد بعهده دانشجو میباشدواحد51جمع واحدهمنیاز 121آزمایشگاه فیزیک( 1) 23
جهت اخذ مدرك کارشناسی گذراندن 146 واحد الزامی می باشد                   دروس تخصصیهمنیاز 122آزمایشگاه فیزیک( 2) 24
پیشنیازواحدنام درسشماره1کارگاه عمومی25 پیشنیازواحدنام درسشماره1کارگاه عمومی25

گذراندن حد اقل 100 واحد3پروژه کارشناسی51واحد26جمع واحدها



2اندیشه اسالمی ( 2) 3زبان عمومی2انقالب اسالمی ایران2اندیشه اسالمی ( 1) 3فارسی عمومی
1آزمایشگاه سیستمهاي دیجیتال ( 1) 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم2مدارهاي الکتریکی ( 2) 2دانش خانواده و جمعیت1وصایاي امام ( ره) 

3اقتصاد مهندسی2ماشینهاي الکتریکی ( 1) 3ریاضی مهندسی3ریاضی ( 2) 3ریاضی ( 1) 
2ماشینهاي الکتریکی ( 2) 3سیگنالها و سیستمها2الکترونیک ( 1) 3معادالت دیفرانسیل3فیزیک ( 1) 

3احتمال مهندسی3سیستمهاي دیجیتال ( 1) 1آزمایشگاه اندازه گیري و مدار3فیزیک ( 2) 1کارگاه عمومی مکانیک
2محاسبات عددي2الکترونیک ( 2) 1آزمایشگاه فیزیک ( 2) 3برنامه نویسی کامپیوتر
1آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی ( 1) 3الکترو مغناطیس1کارگاه برق1آزمایشگاه فیزیک ( 1) 

3سیستمهاي کنترل خطی1آزمایشگاه الکترونیک ( 1) 3مدارهاي الکتریکی ( 1) 1نقشه کشی صنعتی
3سیستمهاي دیجیتال ( 2) 1تربیت بدنی ( 1) 1آشنایی با مهندسی برق

1آشنایی با قرآن کریم2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران
20جمع واحدهاي ترم19جمع واحدهاي ترم10جمع واحدهاي ترم20جمع واحدهاي ترم19جمع واحدهاي ترم
نیمسال تابستاننیمسال دومنیمسال اولنیمسال تابستان

3تولید انرژي الکتریکی3پروژه کارشناسی1آزمایشگاه سیستمهاي کنترل خطی3تحلیل سیستمهاي انرژي( 1) 

جدول ترم بندي دروس رشته مهندسی برق - قدرت ورودي 92
نیمسال دومنیمسال اولنیمسال تابستاننیمسال دومنیمسال اول

3تولید انرژي الکتریکی3پروژه کارشناسی1آزمایشگاه سیستمهاي کنترل خطی3تحلیل سیستمهاي انرژي( 1) 
5دروس اختیاري3حفاظت و رله ها3تحلیل سیستمهاي انرژي( 2) 3اصول سیستمهاي مخابراتی

2کارآموزي3تاسیسات الکتریکی2زبان تخصصی3ماشینهاي الکتریکی ( 3) 
3طرح پستهاي فشار قوي و پروژه3الکترونیک صنعتی1آزمایشگاه ماشینهاي الکتریکی ( 2) 

1آزمایشگاه الکترونیک صنعتی1آزمایشگاه سیستمهاي دیجیتال ( 2) 
3ماشینهاي الکتریکی مخصوص( اختیاري) 3عایقها و فشار قوي

1آزمایشگاه سیستمهاي قدرت2مبانی کامپیوتر و اینترنت ( اختیاري) 
1تربیت بدنی ( 2) 1رسم فنی برق ( اختیاري) 

2آیین زندگی2تفسیر موضوعی قرآن

10جمع واحدهاي ترم20جمع واحدهاي ترم18جمع واحدهاي ترم10جمع واحدهاي ترم


