
هو العلیم

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی برق

هاي الکتریکیالکترونیک قدرت و ماشینگرایش –دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت لجدو
واحد پایان نامه 6واحد سمینار و 2واحد درسی، 24پژوهشی)، الزم است دانشجویان -در دوره کارشناسی ارشد ( شیوه آموزشی

، انتخاب و اخذ "د"را طبق جدول بند ، دروس نیمسال اول خودشود کلیه دانشجویاناکیدا توصیه میرا با موفقیت بگذرانند. 
.شودبا مشاوره و تایید استاد راهنما انجام می،بعدثبت نام نیمسال دوم به نمایند.

براي WhatsAppرسان در پیامتوسط رئیس بخش قدرتتوانید در گروهی که* براي مطرح کردن سواالت و ابهامات خود می
، عضو شوید:شودو مدیریت میهمین منظور تشکیل شده 

https://chat.whatsapp.com/FZ14rqc7kZDBSok72WDNrJ

در در طول دوره تحصیل د باید ا در دوره کارشناسی نگذارنده باشدر صورتی که دانشجو دروس جدول ذیل رالف) دروس جبرانی:
از این سه درس را اخذ نماید.دو درس، کارشناسی ارشدمقطع 

تعداد واحدکد درسنام درسردیف
322220473هاي الکتریکی ماشین1
222222283هاي انرژي الکتریکی تحلیل سیستم2
22221823الکترونیک صنعتی3

باشد.الزامی می،با نظر استاد راهنما و بخش قدرتزیراز جدول درسسه اخذ دروس تخصصی:  ب) 

تعداد واحدکد درسنام درسردیف

122220793الکترونیک قدرت 1

22220533هاي الکتریکیتئوري جامع ماشین2

22220833هاي الکتریکیطراحی ماشین3

222220823الکترونیک قدرت 4

22220373هاي اجزا محدود در الکترومغناطیسشرو5

22222723هاي الکتریکیکنترل محرکه6



شود.با نظر استاد راهنما و بخش قدرت انجام میزیر،ها از جدول اخذ مابقی درسج) دروس تخصصی اختیاري:

تعداد واحدکد درسنام درسردیف
22222733هاي الکتریکی مدرنماشین1
22222743هاي الکتریکیکنترل ماشین2
22222753تهاي الکترونیک قدرطراحی مبدل3
22222763هاي الکترونیک قدرتهاي نوین کنترل مبدلروش4
22222773هاي الکتریکی خطیطراحی ماشین5
122220633هاي قدرت دینامیک سیستم6
22220923پذیرهاي انتقال جریان متناوب انعطافسیستم7
122220653هاي قدرت مباحث ویژه در سیستم8
222220673هاي قدرت در سیستممباحث ویژه9

و هادروس تحصیالت تکمیلی سایر رشته10
6--هاگرایش

هاي خود را با توجه به جدول باتوجه به وضعیت دروس جبرانی، درس:1399هاي کارشناسی ارشد د) دروس نیمسال اول ورودي
زیر اخذ کنید.

تعداد واحدکد درسنام درسردیفدروس جبرانی

اگر در مقطع کارشناسی، 
را "الف"بند دروس

ایدگذرانده

122220793الکترونیک قدرت 1
22220533هاي الکتریکیتئوري جامع ماشین2
22220923پذیرهاي انتقال جریان متناوب انعطافسیستم3

اگر در مقطع کارشناسی، 
را "الف"دروس بند 

ایدنگذرانده

122220793الکترونیک قدرت 1
22220533هاي الکتریکیتئوري جامع ماشین2
22221823صنعتیالکترونیک 3


