
 آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

 دانشکده مهندسی برق

 ارشد رشته مهندسی برق )قدرت(فرم تطبیق کارشناسی

 کد ملی شماره شناسایی نام و نام خانوادگی
 های انرژی الکتریکی ریزی و مدیریت سیستمبرنامه  های الکتریکیو ماشین الکترونیک قدرت های برقی حمل و نقل سامانه های قدرت سیستم

   
 

 نام درس تخصصی
 های قدرت()سیستم

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

 نام درس تخصصی نمره واحد
 (های برقی حمل و نقلسامانه)

 نام درس تخصصی نمره واحد
 های انرژی الکتریکی(ریزی و مدیریت سیستمبرنامه)

 نمره واحد

  3 **های انرژیریزی و مدیریت سیستمبرنامه  3 **های حمل و نقل برقیزیرساخت  3 **الکترونیک قدرت یک  3 **دینامیک سیستم قدرت یک

  3 **سیستمهای انرژی الکتریقابلیت اطمینان   3 **طراحی وسایل برقی و ترکیبی  3 **های الکتریکیتئوری جامع ماشین  3 **های قدرت پیشرفتهبرداری از سیستمبهره

  3 *های هوشمند انرژی الکتریکیشبکه  3 *الکترونیک قدرت یک  3 *های اجزاء محدودروش  3 *توزیع انرژی الکتریکی

  3 *های تجدیدپذیرانرژی  3 *کننده انرژیهای ذخیرهسیستم  3 *الکترونیک قدرت دو  3 *های الکتریکیتئوری جامع ماشین

  3 *های قدرت الکتریکیسازی سیستمبهینه  3 *منابع تغذیه و شارژها  3 *های الکتریکیکنترل محرکه  3 *های قدرتپیشرفته سیستمحفاظت 

  3 اقتصاد انرژی الکتریکی  3 *های رانشطراحی و کنترل محرکه  3 *های الکتریکیطراحی ماشین  3 اصول کنترل مدرن

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

  3 های برق خورشیدیطراحی سیستم  3 های سوختیطراحی و کنترل پیل  3 های الکترونیک قدرتطراحی مبدل  3 کنترل توان راکتیو

  3 ها و ریزمولدهاریزسیستم  3 های الکتریکی توان باالمبدل  3 های الکتریکیکنترل ماشین  3 کیفیت توان

  3 های قدرتتجدید ساختار در سیستم  3 های حمل و نقبرداری و مدیریت سامانهبهره  3 روشهای نوین کنترل مبدلهای الکترونیک قد  3 ذپسیستمهای انتقال جریان متناوب انعطاف

  3 مباحث ویژه یک  3 مدیریت توان در وسایط نقلیه  3 های الکتریکی خطیطراحی ماشین  3 بررسی حاالت گذرا در سیستم قدرت

  3 مباحث ویژه دو  3 سازی در حمالکترونیک خودرو و شبکه  3 مباحث ویژه یک  3 بررسی احتمالی سیستم قدرت

     3 مباحث ویژه یک  3 مباحث ویژه دو  3 مباحث ویژه یک

     3 مباحث ویژه دو     3 مباحث ویژه دو

های دیگر با هماهنگی استاد راهنما ها یا رشتهانتخاب کرده باشد. انتخاب دو درس دیگر از همان ستون و بقیه ستون از جدول باال گذراندن دروس ** و دو درس از دروس * و دو درس دیگر در هر ستون الزامی است. بنابراین دانشجو باید حداقل شش درس در هر ستون در هر گرایش

دروس جبرانی با نظر تحصیالت تکمیلی و در نیمسال اول یا دوم تحصیل باید انتخاب و نمره قبولی اخذ گردد. اخذ درس جبرانی روش  شود.تواند هر چهار درس * را نیز انتخاب نماید که دو درس آن تخصصی اختباری محسوب میبالمانع است. دانشجو می دانشکده و تحصیالت تکمیلی

 ارشد در جدول زیر نوشته شود(.الزامی است. اخذ درس سمینار در نیمسال سوم یا بعد و اخذ درس پایان نامه آخرین درس باید باشد )نمرات دوره کارشناسی تحقیق در نیمسال اول یا دوم

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

  6 پایان نامه  2 سمینار  2 روش تحقیق  3 الکترونیک صنعتی  3 های انرژی الکتریکی دوتحلیل سیستم  3 های الکتریکی سهماشین
 

 واحد( 32) جبرانیبدون درس  مجموع واحدها پایان نامه سمینار (یعنی شش درس سه واحدی واحد 81)مجموع  تخصصی اختیاریو  *تخصصی انتخابی واحد( 6) **تخصصی الزامی درس نوع

  6 2   6 تعداد واحد گذرانده شده
 

 امضاء استاد راهنما   عنوان پایان نامه

   نام و نام خانوادگی استاد مشاور  نام و نام خانوادگی استاد راهنما
کده التحصیلی دانشجو از نظر تحصیالت تکمیلی دانشژوهشی، فارغارشد و فرم تطبیق فوق همراه با ریزنمرات ارائه شده توسط دانشجو و تایید استاد محترم راهنما، در صورت رعایت کلیه قوانین آموزشی و پبا سالم و احترام. با توجه به درخواست دانشجو مبنی بر تکمیل دوره تحصیل کارشناسی -اداره محترم آموزش

 بالمانع است.سازمان مرکزی دانشگاه آزاد  24/5/8334مورخ  34/ص/38143/33و مطابق بخشنامه شماره 86/4/8332ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ن جلسه شورای برنامهمهندسی برق براساس برنامه درسی دوره تحصیالت تکمیلی مصوبه هشتصد و سی و ششمی

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق


