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 21در دانشكده برق و كامپيوتر هر دانشجوي كارشناسي ارشد شيوه آموزشي-پژوهشي الزم است در مرحله آموزشي حداقل 
واحد پايان نامه را با موفقيت بگذراند.همچنين 6 واحد سمينار و در مرحله پژوهشي2واحد درسي (اجباري و اختياري) و 

 9واحد پايان نامه 6 واحد درس  تحقيق و تتبع نظري و به جاي 2 واحد سمينار 2دانشجويان شيوه آموزش محور بايد به جاي 
واحد از دروس اختياري گرايش خود را بگذرانند. همچنين، گذراندن دروس جبراني گرايش شرط الزم براي فارغ التحصيلي 

 است.
كليه دانشجويان دروس نيمسال اول تحصيل خود را با مشاوره و تاييد مدير گروه (يا نماينده ايشان) انتخاب و اخذ مي نمايند. 

همچنين ثبت نام نيمسال دوم به بعد با مشاوره و تاييد استاد راهنماي پايان نامه دانشجويان شيوه آموزشي-پژوهشي و مدير 
 گروه دانشجويان آموزش محور انجام مي پذيرد.

 
دانشجويان كارشناسي ارشد در صورتي كه دروس جبراني گرايش خود را در دوره كارشناسي نگذرانده باشند، دروس جبراني:

حتما بايد در ابتداي دوره كارشناسي ارشد (نيمسال اول)  اين دروس را اخذ نمايند. اگرچه گذراندن اين دروس شرط الزم 
براي فارغ التحصيلي است، در معدل و تعداد واحد گذرانده دوره كارشناسي ارشد تاثيري ندارد. ضمنا اخذ اين دروس به صورت 

 مطالعه انفرادي/معرفي به استاد مجاز نيست.
 

 - مجموعه دروس جبراني گرايش الكترونيك1جدول 
 1712304 2 يا الكترونيك آنالوگ و ديجيتال 3الكترونيك 

 1712444 فيزيك الكترونيك
 

 الزامي است.با توجه به اينكه دروس 2 درس از مجموعه دروس اجباري مندرج در جدول 3گذراندن حداقل دروس اجباري: 
تحصيالت تكميلي يك بار در سال ارائه مي شوند، اكيداً توصيه مي گردددانشجويان دروس اجباري ارائه شده در نيمسال اول را 

 اخذ نمايند.
 

 - مجموعه دروس اجباري گرايش الكترونيك2جدول 

 هر دو درس
 1712511 طراحي مدارهاي مجتمع خطي  

 1712513 1ساخت قطعات نيمه هادي 

 يكي از دروس 

 1718589 مباني فوتونيك
 1712518 ادوات نيمه هادي

 1714533 طراحي منابع تغذيه
 1712522 طراحي مدارات وي ال اس آي

 



 
 2 و باقي مانده دروس جدول 3 درس از مجموعه دروس اختياري مندرج در جدول 4گذراندن حداقل دروس اختياري: 

هر دانشجوي كارشناسي ارشد مي تواند يكي از دروس اختياري خود را از خارج از ليست دروس اختياري گرايش .الزامي است
 را قبل از انجام ثبت نام تكميل فرم تأييد درس اختياري خارج از گرايشخود انتخاب نمايد. بدين منظور الزم است دانشجو

نموده و به دفتر تحصيالت تكميلي تحويل دهد و صرفاً در صورت تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده نسبت به ثبت نام 
 در آن درس اقدام نمايد.

 
 

 - مجموعه دروس اختياري گرايش الكترونيك3جدول 
  2دروس باقيمانده از جدول 

 1712520 طراحي مدارهاي  الكترونيكي فركانس باال
 1712524 طراحي مبدلهاي فركانس باال

 1712528طراحي مدارهاي مجتمع سي ماس 
 1712530 كاربردهاي مدرن الكترونيك صنعتي

 1718572 اپتيك فوريه
 1718574 سيستم هاي مخابرات نوري

 1732539 وي اچ دي ال
  مدارهاي سوئيچينگ پيشرفته

  مدارهاي زيست الكترونيكمباحث ويژه- 
  مباحث ويژه - كاربردهاي الكترونيك قدرت 

  مباحث ويژه - كنترل مبدل ها در الكترونيك قدرت 
  مباحث ويژه - طراحي مدارهاي مجتمع راديويي

  مباحث ويژه - مبدل هاي داده
  مباحث ويژه - مدارهاي مجتمع نوري

   مباحث تكميلي در منابع تغذيه–مباحث ويژه 
 
 

 دانشجويان كارشناسي ارشد بايد فعاليت هاي درس سمينار/تحقيق و تتبع نظري را از اواسط سمينار/تحقيق و تتبع نظري:
در سوم تحصيل (ارديبهشت ماه) طبق برنامه دانشكده (زير نظر سرپرست و استاد درس) آغاز نمايند و در نيمسال دومنيمسال

 اين درس ثبت نام نمايند. 
 
 

كارگاه ايمني  را در ترم اول و )9010888كارگاه ايمني و بهداشت عمومي(دانشجويان كارشناسي ارشد الزاماً بايستي 
  را درترم دوم ثبت نام نمايند.)9010999وبهداشت تخصصي (

 
 


