
 آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

 دانشکده مهندسی برق

 ارشد رشته مهندسی برق )قدرت(فرم تطبیق کارشناسی

 های برقی حمل و نقل سامانه های الکتریکی ماشین های قدرت سیستم کد ملی شماره شناسایی نام و نام خانوادگی

    های انرژی الکتریکی برنامه ریزی و مدیریت سیستم الکترونیک قدرت 

 

 تخصصی نام درس
 های قدرت()گرایش سیستم

 تخصصی نام درس نمره واحد
 های الکتریکی و الکترونیک قدرت()گرایش ماشین

 تخصصی نام درس نمره واحد
 های انرژی الکتریکی()گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم

 نمره واحد 

  3 **های انرژیبرنامه ریزی و مدیریت سیستم  3 **الکترونیک قدرت یک  3 **دینامیک سیستم قدرت یک

  3 **قابلیت اطمینان سیستمهای انرژی الکتری  3 **های الکتریکیتئوری جامع ماشین  3 **های قدرت پیشرفتهبرداری از سیستمبهره

  3 *انرژی الکتریکیهای هوشمند شبکه  3 *های اجزاء محدودروش  3 *توزیع انرژی الکتریکی

  3 *های تجدیدپذیرانرژی  3 *الکترونیک قدرت دو  3 *های الکتریکیتئوری جامع ماشین

  3 *های قدرت الکتریکیسازی سیستمبهینه  3 *های الکتریکیکنترل محرکه  3 *های قدرتحفاظت پیشرفته سیستم

  3 اقتصاد انرژی الکتریکی  3 *های الکتریکیطراحی ماشین  3 اصول کنترل مدرن

  3 بازار برق  3 های الکتریکی مدرنماشین  3 دینامیک سیستم قدرت دو

  3 های برق خورشیدیطراحی سیستم  3 های الکترونیک قدرتطراحی مبدل  3 کنترل توان راکتیو

  3 ها و ریزمولدهاریزسیستم  3 های الکتریکیکنترل ماشین  3 کیفیت توان

  3 های قدرتتجدید ساختار در سیستم  3 روشهای نوین کنترل مبدلهای الکترونیک قد  3 ذپانتقال جریان متناوب انعطاف سیستمهای

         

         

تون در هر گرایش گذراندن دروس ** و دو درس از دروس * و دو درس دیگر در هر ستون الزامی است. بنابراین دانشجو باید حداقل شش درس در هر س

 ع است.یلی بالمانهای دیگر با هماهنگی گروه تحصیالت تکمها یا رشتهبقیه ستونو  * دار و غیر * دار همان ستونانتخاب کرده باشد. انتخاب دو درس دیگر از 

 ارشد نوشته شود()نمرات دوره کارشناسی (و در نیمسال اول یا دوم باید اخذ شوند دروس جبرانی و الزامی )با نظر گروه تحصیالت تکمیلی

  3 الکترونیک صنعتی  3 های الکتریکی سهماشین  3 های انرژی الکتریکی دوتحلیل سیستم

  2 سمینار  2 تحقیقروش   1 وصیت نامه حضرت امام )ره(

 

 نام درس
 **تخصصی الزامی

 واحد( 6)

 تخصصی اختیاری *تخصصی انتخابی
 پایان نامه سمینار

 واحدها مجموع

واحد( 11) بدون درس جبرانی  

  6 2   6 تعداد واحد گذرانده شده

 

 امضاء استاد راهنما   عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی 

 استاد راهنما
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................جناب آقای/سرکار خانم دکتر 

 
نام و نام خانوادگی 

 استاد مشاور
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................جناب آقای/سرکار خانم دکتر 

 
د ریزنمرات ارائه شده توسط دانشجو و تایید استا همراه بافرم تطبیق فوق ارشد و درخواست دانشجو مبنی بر تکمیل دوره تحصیل کارشناسیبا توجه به با سالم و احترام.  -اداره محترم آموزش

کمیلی برنامه درسی دوره تحصیالت تبراساس تکمیلی دانشکده مهندسی برق التحصیلی دانشجو از نظر گروه تحصیالت محترم راهنما، در صورت رعایت کلیه قوانین آموزشی و پژوهشی، فارغ

 بالمانع است.16/4/1332مصوبه هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 

 گروه تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق


