برنامه درسی کارشناسی ارشد مهندسی برق -قدرت
نوع درس

درس
روش تحقیق

جبرانی

ماشینهای الکتریکی 3

( 8واحد)

تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2
(بررسی سیستمهای قدرت )2
الکترونیک صنعتی

تخصصی الزامی

دینامیک سیستمهای قدرت 1

( 6واحد)

بهره برداری از سیستمهای قدرت

تخصصی انتخابی

حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت

( 6واحد)

فناوری عایقها و فشار قوی
توزیع انرژی الکتریکی
تئوری جامع ماشینهای الکتریکی

تخصصی اختیاری

کنترل توان راکتیو

( 12واحد)

کیفیت توان
دینامیک سیستمهای قدرت 2
اصول کنترل مدرن
بررسی حاالت گذرا در سیستمهای قدرت
بررسی احتمالی سیستم قدرت
حفاظت دیجیتال سیستمهای قدرت
سیستمهای انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر
مباحث ویژه
دروس تخصصی باقیمانده
دو درس از سایر رشته ها

دروس پژوهشی

سمینار ( 2واحد)
پایان نامه ( 6واحد)

-

در صورتي كه دانشجو دروس مشخص شده جبراني را در دوره قبل نگذرانده باشد ،بايد دروس جبراني را انتخاب
نمايد .دروس جبراني بايد در نيمسال اول يا نيمسال دوم دوره تحصيل انتخاب شود .عالوه بر دروس جبراني فوق ،با
نظر استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي ساير دروس جبراني به دانشجو داده ميشود.

 بر اساس بخش نامه سازمان مركزي ،دانشجويان كارشناسي ارشد كليه رشته ها كه دروس وصاياي امام (ره) و روشتحقيق را در دوره كارشناسي نگذرانده اند بايد در دوره كارشناسي ارشد ،اين دروس را انتخاب نمايند .
 حداقل تعداد واحد  8و حداكثر  14ميباشد. در صورت انتخاب درس جبراني حداكثر تعداد واحد با مجوز مدير گروه  16واحد ميتواند باشد . قبل از انتخاب درس پايان نامه بايد درس روش تحقيق ،گذرانده شده باشد. دانشجويان بايستي دقت داشته باشند كه هنگام دفاع پايان نامه معدل كل بايد حداقل  14باشد. درس پايان نامه ،آخرين درس انتخابي دانشجو است و با درس پايان نامه درسي نبايد انتخاب شود. براي اطالع از دروس الزامي ديگر به سايت دانشگاه و تابلو اعالنات دانشكده مراجعه نماييد. كميته تحصيالت تكميلي دانشكده ميتواند تا دو درس تخصصي انتخابي گرايش را الزامي نمايد. شركت در كالسهاي درسي ديگر حسب تشخيص استاد راهنما ضروري است. موفقيت دانشجو در گذراندن درس پايان نامه موكول به نظر هيات داوران است. براي درس سمينار ،تهيه گزارش مدون به صورت كتبي و ارائه شفاهي آن توسط دانشجو الزامي است. انتخاب واحد درسي از طريق سامانه دانشجويي انجام ميشود و دانشجو با نظر استاد راهنما و موافقت گروه آموزشياقدام به انتخاب واحد مينمايد.
 دانشجو بايد حداكثر تا پايان نيمسال دوم تحصيلي استاد راهنماي خود را انتخاب نمايد. اخذ دروسي كه در دوره كارشناسي يا كارداني گذرانده ايد ،در دوره كارشناسي ارشد ممنوع است. واحدهاي درسي را با نظر استاد راهنما و گروه تحصيالت تكميلي در ثبت نام اصلي انتخاب نمائيد و از موكول كردنآن به زمان حذف و اضافه خودداري نمائيد.
 جهت تكميل فرم تعيين دروس جبراني به گروه مراجعه نمائيد در غير اينصورت كليه دروس جبراني براي دانشجو درنظر گرفته ميشود.
 -عدم اطالع از قوانين آموزشي و پژوهشي باعث سلب مسئوليت از دانشجو نميشود.

