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 کد ملی شماره شناسایی نام و نام خانوادگی
  مهندسی سیستم  های کنترلسیستم  اتوماسیون صنعتی

   
 

 تخصصی نام درس
 )اتوماسیون صنعتی(

 تخصصی نام درس نمره واحد
 های کنترل()سیستم

 تخصصی نام درس نمره واحد
 )مهندسی سیستم(

 نمره واحد 

  3 **کنترل غیرخطی  3 **کنترل غیرخطی  3 **کنترل غیرخطی

  3 **کنترل چند متغیره  3 **کنترل چند متغیره  3 **کنترل چند متغیره

  3 *شناسایی سیستم  3 *شناسایی سیستم  3 *شناسایی سیستم

  3 *ابزار دقیق پیشرفته  3 *ابزار دقیق پیشرفته  3 *ابزار دقیق پیشرفته

  3 *کنترل بهینه  3 *کنترل بهینه  3 *کنترل بهینه

  3 *اتوماسیون صنعتی  3 *اتوماسیون صنعتی  3 *اتوماسیون صنعتی

  3 ریزی خطی و غیرخطیبرنامه  3 کنترل تطبیقی  3 رباتیک

  3 هادینامیک سیستم  3 های تصادفیکنترل فرآیند  3 کنترل تحملیابی و های عیبسیستم

  3 هانظریه بازی  3 هدایت و ناوبری  3 کنترل زمان حقیقی

  3 ها و طراحی مهندسیمعماری سیستم  3 کنترل مقاوم  3 های ترکیبیسیستم

  3 نظریه گراف  3 کنترل فازی  3 کنترل فرآیند پیشرفته

  3 های عصبیشبکه  3 کنترل عصبی  3 و هوش مصنوعیهای خبره سیستم

  3 های فازیسیستم  3 سازی محدببهینه  3 های اتوماسیون صنعتطراحی سیستم

  3 سازیمدلسازی و شبیه  3 بینکنترل پیش  3 کنترل هوشمند

  3 های پیچیدهسیستم  3 تشخیص و شناسایی خطا  3 مباحث ویژه یک

  3 مهندسی تحیلی ریسک و عدم قطعیت  3 مباحث ویژه یک  3 مباحث ویژه دو

  3 مباحث ویژه یک  3 مباحث ویژه دو   

  3 مباحث ویژه دو      

باشد. انتخاب کرده  از جدول باال توندر 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

تواند هر چهار درس * را نیز انتخاب دانشجو می بالمانع است. دانشکده تحصیالت تکمیلیاستاد راهنما و های دیگر با هماهنگی ها یا رشتهانتخاب دو درس دیگر از همان ستون و بقیه ستون

 شود.نماید که دو درس آن تخصصی اختباری محسوب می
 نوشته شود( در جدول زیر ارشدو در نیمسال اول یا دوم باید اخذ شوند( )نمرات دوره کارشناسی دانشکده )با نظر تحصیالت تکمیلی ooو الزامی oدروس جبرانی

 اند الزامی است. گذراندن درس وصیت نامه حضرت امام )ره( برای کلیه دانشجویانی که در دوره قبلی تحصیل اخذ نکرده

     o 3دیجیتالکنترل   o 3اصول کنترل مدرن

  oo 6پایان نامه  oo 2سمینار  o 2روش تحقیق
 

 درس نوع
 **تخصصی الزامی

 واحد( 6)

 تخصصی اختیاری *تخصصی انتخابی
 پایان نامه سمینار

 واحدها مجموع

(یعنی شش درس سه واحدی واحد 81)مجموع  واحد( 32) بدون درس جبرانی  

  6 2   6 تعداد واحد گذرانده شده

 

 امضاء استاد راهنما   عنوان پایان نامه

 .....................................................................جناب آقای/سرکار خانم دکتر  نام و نام خانوادگی استاد راهنما
 

 .....................................................................جناب آقای/سرکار خانم دکتر  نام و نام خانوادگی استاد مشاور
 

ین راهنما، در صورت رعایت کلیه قوانارشد و فرم تطبیق فوق همراه با ریزنمرات ارائه شده توسط دانشجو و تایید استاد محترم با سالم و احترام. با توجه به درخواست دانشجو مبنی بر تکمیل دوره تحصیل کارشناسی -اداره محترم آموزش

حقیقات و ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تتحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق براساس برنامه درسی دوره تحصیالت تکمیلی مصوبه هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای برنامهالتحصیلی دانشجو از نظر آموزشی و پژوهشی، فارغ

 بالمانع است.سازمان مرکزی دانشگاه آزاد  24/5/8394مورخ  94/ص/38143/33و مطابق بخشنامه شماره 86/4/8392فناوری مورخ 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق


