برنامه دوره كارشناسي ارشد مهندسي برق -گرایش قدرت (سیستمهای قدرت)
در دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر هر دانشجوي كارشناسی ارشد شيوه آموزشی-پژوهشی الزم است در مرحله آموزشی حداقل
 12واحد درسی (اجباري و اختياري) و  1واحد سمينار و در مرحله پژوهشی  6واحد پاياننامه را با موفقيت بگذراند .همچنين
دانشجويان شيوه آموزشمحور بايد به جاي  1واحد سمينار 1 ،واحد درس تحقيق و تتبع نظري و به جاي  6واحد پاياننامه9 ،
واحد از درسهاي اختياري گرايش خود را بگذرانند .همچنين ،گذراندن درسهاي جبرانی گرايش شرط الزم براي فارغالتحصيلی
است.
كليه دانشجويان درسهاي نيمسال اول تحصيل خود را با مشاوره و تاييد مدير گروه (يا نماينده ايشان) انتخاب و اخذ مینمايند.
همچنين ثبتنام نيمسال دوم به بعد با مشاوره و تأييد استاد راهنماي پاياننامه براي دانشجويان شيوه آموزشی-پژوهشی و مدير
گروه براي دانشجويان آموزشمحور انجام میپذيرد.
درسهای جبراني :دانشجويان كارشناسی ارشد در صورتی كه درسهاي جبرانی گرايش خود را در دوره كارشناسی نگذرانده
باشند ،حتما بايد در ابتداي دوره كارشناسی ارشد (نيمسال اول) اين درسها را اخذ نمايند .اگرچه گذراندن اين درسها شرط الزم
براي فارغالتحصيلی است ،در معدل و تعداد واحد گذرانده دوره كارشناسی ارشد تاثيري ندارد .ضمناً اخذ اين درسها بهصورت
مطالعه انفرادي/معرفی به استاد مجاز نيست .درسهاي جبرانی گرايش قدرت به شرح جدول  2است.
جدول  -1مجموعه درسهای جبراني گرايش قدرت (سیستمهای قدرت)
بررسی سيستمهاي انرژي الكتريكی 2024171 1
ماشينهاي الكتريكی 1

2024117

درسهای اجباری :گذراندن حداقل  1درس از مجموعه درسهاي اجباري مندرج در جدول  1الزامی است .با توجه به اينكه
درسهاي تحصيالت تكميلی يک بار در سال ارائه میشوند ،اكيداً توصيه میشود دانشجويان درسهاي اجباري ارائه شده در
نيمسال اول را اخذ نمايند.
جدول  -2مجموعه دروس اجباری گرايش قدرت (سیستمهای قدرت) به ترتیب کد درس
عنوان درس

کد درس

تئوري جامع ماشينهاي الكتريكی

2024121

بهرهبرداري پيشرفته

2024112

ديناميک سيستمهاي قدرت

2024111

كنترل توان راكتيو

2024114

درسهای اختیاری :گذراندن حداقل  4درس از مجموعه درسهاي اختياري مندرج در جدول  1الزامی است .هر دانشجوي
كارشناسی ارشد میتواند يكی از درسهاي اختياري خود را از خارج ليست درسهاي اختياري گرايش خود انتخاب نمايد .بدين
منظور الزم است دانشجو فرم تأييد درس اختياري خارج از گرايش را قبل از انجام ثبتنام تكميل نموده و به دفتر تحصيالت
تكميلی تحويل دهد و صرفاً در صورت تأييد شوراي تحصيالت تكميلی دانشكده نسبت به ثبت نام در آن درس اقدام نمايد.
جدول  -3مجموعه درسهای اختیاری گرايش قدرت (سیستمهای قدرت) به ترتیب کد درس
عنوان درس
درسهاي باقيمانده از جدول 1

کد درس
-

الكترونيک قدرت

2024122

بازارهاي برق ،مبانی اقتصادي و بهرهبرداري

2024121

سيستمهاي انرژي الكتريكی تجديدپذير

2024117

روش اجزاء محدود در الكترومغناطيس

2024111

كنترل محركههاي الكتريكی

2024110

طراحی منابع تغذيه

2024111

كنترل برداري ماشينهاي جريان متناوب

2024110

طراحی ماشينهاي الكتريكی

2024141

برنامهريزي در سيستمهاي قدرت

2024116

بررسی حالتهاي گذرا

2024102

ميكروسيستمها و ميكروژنراتورها

2024101

قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

2024101

رله و حفاظت پيشرفته

2024104

كيفيت توان در شبكههاي الكتريكی

2024111

مباحث ويژه  -امنيت سيستمهاي قدرت

-

مباحث ويژه  -بهينهسازي سيستمهاي قدرت

-

مباحث ويژه  -حمل و نقل الكتريكی

-

مباحث ويژه  -روشهاي پيشرفته در مدلسازي و تحليل سيستمهاي محركه الكترومغناطيسی
مباحث ويژه  -سيستمهاي الكترونيک قدرت در شبكه هاي انتقال و توزيع

-

مباحث ويژه  -سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكی

-

مباحث ويژه  -شبكههاي الكتريكی هوشمند

-

مباحث ويژه  -ماشينهاي مدرن

-

مباحث ويژه  -منابع پراكنده و ميكروگريد

-

سممینار/تحقیق و تتبع نظری :دانشججويان كارشناسی ارشد بايد فعاليتهاي درس سمينار /تحقيق و تتبع نظري را از اواسط
نيمسجال دوم تحصجيل (ارديبهشت ماه) طبق برنامه دانشكده (زير نظر سرپرست و استاد درس) آااز نمايند و در نيمسال سوم در
اين درس ثبتنام نمايند.
دانشججويان كارشجناسجی ارشجد الزاماً بايد كارگاه ايمنی و بهداشت عمومی ( )9727111را در ترم اول و كارگاه ايمنی و بهداشت
تخصصی ( )9727999را درترم دوم ثبت نام نمايند.

