
 برق مهندسی کهاد دوره
   27 :دوره واحد تعداد

 
  زیر می باشد چهار درسدانشجو ملزم به اخذ  :واحد) 12( اجباريدروس 

  واحد) 3( 2مدارهاي الکتریکی  -1
  واحد) 3( 1الکترونیک  -2
  واحد) 3( الکترومغناطیس -3
 واحد) 3سیگنال ها و سیستم ها ( -4
 

گرایش هاي دروس زیر با توجه به زمینه تخصصی مورد عالقه (درس از  5: واحد) 15( س اختیاريودر
برق انتخاب می با هماهنگی آموزش دانشکده مهندسی و  الکترونیک، کنترل، قدرت و مخابرات)

  گردند
  
  واحد) 3( 1ماشین هاي الکتریکی  -1
 واحد) 3( 2ماشین هاي الکتریکی  -2
  واحد) 3( 2الکترونیک  -3
  واحد) 3( مدارهاي منطقی -4
  واحد) 3( سیستم هاي کنترل خطی -5
  واحد) 3( )1(بررسی سیستم هاي قدرت  1تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی  -6
  واحد) 3( هاي مخابراتیاصول سیستم  -7
(الکترونیک، کنترل، تخصصی الزامی یا اختیاري از گرایش هاي کارشناسی مهندسی برق  درس حداکثر سه -8

  احد)و 9(حداکثر قدرت و مخابرات) 
  واحد) 3( سه آزمایشگاه مرتبط با دروس گذرانده فوق -9
  

 :متقاضیان اختصاصی شرایط
با  1یا درس مدارهاي الکتریکی  1مهندسی برق  مبانی درسشرط ورود به دوره کهاد مهندسی برق، گذراندن  1-

دانشجویان کارشناسی همه دانشکده هاي دانشگاه علم و صنعت ایران می توانند متقاضی  .می باشدنمره قابل قبول 
  شرکت در دوره کهاد مهندسی برق باشند.

 درخواست و شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان کهاد در آموزش دانشکده مهندسی برق بررسی خواهد شد. -2
 در نظر گرفته خواهند شد 2و 1و همچنین فیزیک  2 و 1نمرات دروس ریاضی  داوطلب، براي پذیرش دانشجویان



حداقل معدل دروس مذکور براي پذیرش در دوره کهاد . (دانشجویان می بایست این دروس را گذرانیده باشند)
پذیرفته تحصیلی دانشجویان متقاضی به شکل ساالنه و در ابتداي ترم اول تعیین گردیده است.  15مهندسی برق 

شهریور هر سال درخواست خویش را  15متقاضیان شرکت در دوره کهاد مهندسی برق می بایست تا  می گردند.
با توجه به سیاست  ،تعداد پذیرفته شدگان کهاد مهندسی برق هر سالکرده باشند.  ثبتدر سیستم گلستان 

 دانشکده تعیین خواهد شد.
زیر نظر آموزش دانشکده مهندسی  ،اي دیگر دانشگاههاز دانشکده ورود به دوره کهاد دروس دانشجویان متقاضی  -3

واحد درسی از دانشکده  27دانشجوي دوره کهاد مهندسی برق ملزم به گذرانیدن  د شد.نهماهنگ سازي خواه برق
واحدگیري دانشجویان  . دروس ارائه شده در دانشکده برق بدون رعایت پیش نیاز قابل اخذ نمی باشند.دمی باشبرق 

  پذیرفته شده دوره کهاد همزمان با دانشجویان عادي دانشکده مهندسی برق انجام خواهد شد.
 در دانشکده مهندسی برق یک استاد راهنماآموزش دانشکده و زیر نظر  ،دانشجوي پذیرفته شده در دوره کهاد -4

  انتخاب واحد و هماهنگی هاي آموزشی را انجام خواهد داد.
در شرایط و نیمسال  برق مهندسی کل دانشجویان دانشکده معدل متوسط حداقل برابر باید متقاضیان کل معدل -5

  .باشد مشابه
 تعیین ظرفیت درصد 10 دانشکده این عادي هاي کالس در کهاد دوره طرح دانشجویان حضور تعدادحداکثر  -6

  .کالس استبراي هر  شده
آئین نامه دوره هاي آموزشی کهاد دانشگاه علم و صنعت ایران مصوب سایر شرایط و قوانین مندرج در  -7

  د بود.نشوراي آموزشی دانشگاه الزم االجرا خواه 11/6/1399


