
 
 

 (های الکتریکيماشینالکترونیک قدرت و ) قدرتگرایش  -مهندسي برق برنامه دوره كارشناسي ارشد

 

اقل حدپژوهشی الزم است در مرحله آموزشی -برق و كامپيوتر هر دانشجوي كارشناسی ارشد شيوه آموزشیمهندسی در دانشكده 

را با موفقيت بگذراند. همچنين  نامهواحد پايان 6 و در مرحله پژوهشی واحد سمينار 1 )اجباري و اختياري( و واحد درسی 12

 9 ،نامهواحد پايان 6 و به جاي واحد درس تحقيق و تتبع نظري 1 ،واحد سمينار 1محور بايد به جاي دانشجويان شيوه آموزش

التحصيلی جبرانی گرايش شرط الزم براي فارغ هايدرسگرايش خود را بگذرانند. همچنين، گذراندن  اختياري هايدرسواحد از 

 است.

ايند. نمماينده ايشان( انتخاب و اخذ مینيمسال اول تحصيل خود را با مشاوره و تاييد مدير گروه )يا ن هايدرسكليه دانشجويان 

مدير  پژوهشی و-نامه براي دانشجويان شيوه آموزشیييد استاد راهنماي پاياننيمسال دوم به بعد با مشاوره و تأنام همچنين ثبت

 پذيرد.محور انجام میگروه براي دانشجويان آموزش

 

جبرانی گرايش خود را در دوره كارشناسی نگذرانده  هايدرسدانشجويان كارشناسی ارشد در صورتی كه  جبراني: هایدرس

م شرط الز هادرسگذراندن اين اگرچه را اخذ نمايند.  هادرسباشند، حتما بايد در ابتداي دوره كارشناسی ارشد )نيمسال اول( اين 

صورت به هادرساخذ اين  اً. ضمند، در معدل و تعداد واحد گذرانده دوره كارشناسی ارشد تاثيري ندارالتحصيلی استبراي فارغ

 است. 2جبرانی گرايش قدرت به شرح جدول  هايدرس مجاز نيست. /معرفی به استادمطالعه انفرادي

 

 (يکيالکتر یهانیقدرت و ماش کیالکترونقدرت )جبراني گرايش  هایدرسمجموعه  -1جدول 

 2024171 1هاي انرژي الكتريكی بررسی سيستم

 2024117 1هاي الكتريكی ماشين

  

اينكه با توجه به  الزامی است. 1اجباري مندرج در جدول  هايدرساز مجموعه  درس 1حداقل گذراندن اجباری:  هایدرس 

اجباري ارائه شده در  هايدرسدانشجويان  شودتوصيه می، اكيداً شوندارائه می يک بار در سالتحصيالت تكميلی  هايدرس

 نمايند.اخذ را نيمسال اول 
 

 به ترتیب کد درس( يکيالکتر یهانیقدرت و ماش کیالکترون) قدرتاجباری گرايش  هایدرسمجموعه  -2جدول 

 کد درس عنوان درس

 2024122 الكترونيک قدرت

 2024121 هاي الكتريكیتئوري جامع ماشين

 2024110 هاي الكتريكیكنترل محركه

 2024111 هاي قدرتديناميک سيستم

 

 



هر دانشجوي  .الزامی است 1اختياري مندرج در جدول  هايدرساز مجموعه  درس 4حداقل گذراندن اختیاری:  هایدرس

بدين  .اختياري گرايش خود انتخاب نمايد هايدرسيست از خارج لاختياري خود را  هايدرستواند يكی از كارشناسی ارشد می

نام تكميل نموده و به دفتر تحصيالت را قبل از انجام ثبت اختياري خارج از گرايشفرم تأييد درس  دانشجو منظور الزم است

 .يدآن درس اقدام نمادر نسبت به ثبت نام دانشكده تكميلی تحويل دهد و صرفاً در صورت تأييد شوراي تحصيالت تكميلی 

 

 به ترتیب کد درس (يکيالکتر یهانیقدرت و ماش کیالکتروناختیاری گرايش قدرت ) هایدرسمجموعه  -3جدول 

 کد درس عنوان درس

 - 1باقيمانده از جدول  هايدرس

 2024121 برداريبازارهاي برق، مبانی اقتصادي و بهره

 2024117 هاي انرژي الكتريكی تجديدپذيرسيستم

 2024111 روش اجزاء محدود در الكترومغناطيس

 2024111 طراحی منابع تغذيه

 2024110 هاي جريان متناوبكنترل برداري ماشين

 2024141 هاي الكتريكیطراحی ماشين

 2024112 برداري پيشرفتهبهره

 2024114 كنترل توان راكتيو

 2024116 هاي قدرتريزي در سيستمبرنامه

 2024102 هاي گذرابررسی حالت

 2024101 ها و ميكروژنراتورهاميكروسيستم

 2024101 قدرت هايقابليت اطمينان سيستم

 2024104 رله و حفاظت پيشرفته

 2024111 هاي الكتريكیكيفيت توان در شبكه

 - هاي قدرتامنيت سيستم -مباحث ويژه 

 - هاي قدرتسازي سيستمبهينه -مباحث ويژه 

 - حمل و نقل الكتريكی -مباحث ويژه 

  محركه الكترومغناطيسی هايهاي پيشرفته در مدلسازي و تحليل سيستمروش -مباحث ويژه 

 - هاي الكترونيک قدرت در شبكه هاي انتقال و توزيعسيستم -مباحث ويژه 

 - هاي توزيع انرژي الكتريكیسيستم -مباحث ويژه 

 - هاي الكتريكی هوشمندشبكه -مباحث ويژه 

 - هاي مدرنماشين -مباحث ويژه 

 - منابع پراكنده و ميكروگريد -مباحث ويژه 

 

ا از اواسط ر تحقيق و تتبع نظري هاي درس سمينار/دانشججويان كارشناسی ارشد بايد فعاليت /تحقیق و تتبع نظری:سممینار

در  ومسنيمسال تحصجيل )ارديبهشت ماه( طبق برنامه دانشكده )زير نظر سرپرست و استاد درس( آااز نمايند و در  دوم نيمسجال

 نام نمايند. اين درس ثبت

كارگاه ايمنی و بهداشت را در ترم اول و  (9727111كارگاه ايمنی و بهداشت عمومی )دانشججويان كارشجناسجی ارشجد الزاماً بايد 

 را درترم دوم ثبت نام نمايند. (9727999تخصصی )


