
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد
 قدرت گروه- دانشكده برق

)1392ورودي(قدرت–ليست تطبيق دروس كارشناسي پيوسته مهندسي برق
و نام خانو :تاريخ:شماره دانشجويي:شماره شناسايي:گيدانام

( گرايش4مشترك( دروس پايه ) واحد26)

 نام درس تعداد واحد
عملينظري

 نمره

-13عمومي رياضي
-23رياضي عمومي

و(1فيزيك -3)مكانيك حرارت
و مغناطيس(2فيزيك -3)الكتريسيته

-3 احتمال مهندسي
-2 محاسبات عددي
-3 معادالت ديفرانسيل

-3 نويسي كامپيوتربرنامه
1- كارگاه عمومي
1-1آز فيزيك
1-2آز فيزيك

)واحد51() گرايش4مشترك( دروس اصلي

 نام درس تعداد واحد
عملينظري

 نمره

-3 اقتصاد مهندسي

-2 زبان تخصصي برق

1- كشي مهندسينقشه

1- كارگاه برق

-3 ات مهندسيرياضي

-1 آشنايي با مهندسي برق

-13مدارهاي الكتريكي

-22مدارهاي الكتريكي

-3 الكترومغناطيس

و سيستم -3ها سيگنالها

-3 هاي كنترل خطي سيستم

-12الكترونيك

-22الكترونيك

-12هاي الكتريكي ماشين

-22هاي الكتريكي ماشين

-3 هاي مخابراتي ول سيستماص

-13 هاي انرژي الكتريكي تحليل سيستم

-13سيستم هاي ديجيتال

-23سيستم هاي ديجيتال

و اندازه گيري 1- آز مدارهاي الكتريكي

1-1الكتريكي هاي آز ماشين

1- آز الكترونيك

1- خطيهاي كنترل سيستمآز

1-1تال آز سيستم هاي ديجي

1-2آز سيستم هاي ديجيتال

) واحد23( دروس تخصصي الزامي

 نام درس تعداد واحد
 عملي نظري

 نمره

3- پروژه كارشناسي
2- كارآموزي

-33ماشين هاي الكتريكي
-3 الكترونيك صنعتي
-3 تاسيسات الكتريكي

-23تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي
و رله -3 حفاظت

1-2هاي الكتريكي آز ماشين
1- هاي قدرتآز تحليل سيستم

و فشار قوي 1- آز عايق
و رله 1- آز حفاظت

1- آز الكترونيك صنعتي

) واحد22(دروس عمومي

 نام درس تعداد واحد
عملينظري

 نمره

-2)1( اسالميهانديش

-2)2( اسالميانديشه

-2 اخالق اسالمي

-2 انقالب اسالمي

-2ي اسالمو تمدن تاريخ

-2 آشنايي با منابع اسالمي

-3 زبان فارسي

-3 عموميزبان

1-1تربيت بدني

1-2تربيت بدني

و جمعيت -2 دانش خانواده

 مجموع اختياري تخصصي انتخابي الزاميتخصصي اصلي پايه الزامي عموميع درسنو

 224265123614146 واحد مورد نظر
 واحد گذرانده

و امضا استاد راهنما و امضا:نام و امضا:قدرتمدير گروه نام :رييس دانشكدهنام
.

) واحد6(دو درس از مجموعه تخابيدروس تخصصي ان

 نام درس تعداد واحد
عملينظري

 نمره

و فشار قوي -3 عايقها
-3 ماشين هاي الكتريكي مخصوص

-3 توليد انرژي الكتريكي
ا و پروژهنتطرح خطوط هوايي -3 قال

و پروژه -3 طرح پست هاي فشار قوي
-3 مباني تحقيق در عمليات

) واحد4( دروس الزامي

 نام درس تعداد واحد
عملينظري

 نمره

-1)ره( امام حضرتوصاياي

و روانخواني قرآن كريم -1 آشنايي با قرائت
و ايران و تمدن اسالم -2 تاريخ فرهنگ

) واحد14( دروس اختياري

 نام درس تعداد واحد
 عملي نظري

 نمره


