
 
  بسمه تعالی

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
  تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق

  مخابرات ارشد ناپیوستهفرم تعیین دروس جبرانی براي دانشجویان مقطع کارشناسی
  

  اداره آموزش دانشکده مهندسی برق
  با سالم و احترام

ارشد ناپیوسته رشته دانشجوي مقطع کارشناسی............................................................... خانم /آقايبا توجه به بررسی سوابق تحصیلی دوره کارشناسی 
ورودي  )مخابرات نوري  مخابرات میدان و موج  مخابرات امن و رمزنگاري  هاي مخابراتی شبکه مخابرات سیستم ( مخابرات گرایش

براساس نامۀ ، ..................................و شماره شناسایی ............................................... با کد ملی  13.........-.........سال تحصیلی  وم نیمسال د نیمسال اول 
واحد، به عنوان ............. ر جمعاَ به تعداد درس زی........... نامبرده ملزم به گذراندن تعداد معاونت محترم آموزشی  28/5/1394مورخ  7358/2شماره 

  .گرددمراتب جهت اطالع و درج در پرونده تحصیلی وي اعالم می. باشددرس جبرانی در نیمسال اول یا دوم تحصیل خود می
دانشجو موظف است دروس همچنین . الزم به ذکر است که نظر فوق براساس ریزنمرات پیوست و در شوراي گروه تحصیالت تکمیلی اعالم شده است

  .شود را انتخاب نمایدجبرانی که توسط استاد راهنما تعیین می
مدارك دانشجویان با عنوان ورودي صادر خواهد شد ولی گرایش تحصیل در ریزنمرات  25/06/1394مورخ  94/ص/41919/36با توجه به نامۀ شماره 

  .گرددمربوطه قید می
  

  توضیحات  تعداد واحد عملی  تعداد واحد نظري  نام درس  ردیف
1    3  پردازش سیگنال دیجیتال      
2    3 )2مخابرات (مخابرات دیجیتال    
3   3 هاي کامپیوتريشبکه    
4   3  میدان و امواج    
5    3  )1مایکرویو ) (1ریزموج (ریز موج و آنتن    
6    3 3الکترونیک    
7   3 مدارهاي مخابراتی    
8   3 فلیترها و سنتز مدار    
9   3 )اجزاء کامپیوتر( اصول میکروکامپیوتر    
10   2 روش تحقیق    
11       
12       
13       
14       

  
آشنایی با کامپیوتر را نگذرانده باشد، ملزم به گذراندن آنها نیز بعنوان  و )ره(ضمناَ چنانچه در دوره کارشناسی یا کاردانی دروس وصایاي حضرت امام 

  .باشددرس جبرانی می
  

  
  غضنفر شاهقلیان

  گروه تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق
  
  
  
  
  



 
  بسمه تعالی

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
  تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق

  قدرتارشد ناپیوسته مقطع کارشناسیفرم تعیین دروس جبرانی براي دانشجویان 
  

  اداره آموزش دانشکده مهندسی برق
  با سالم و احترام

ارشد ناپیوسته رشته دانشجوي مقطع کارشناسی............................................................... خانم /با توجه به بررسی سوابق تحصیلی دوره کارشناسی آقاي
- سامانه  هاي انرژي الکتریکیبرنامه ریزي و مدیریت سیستم  هاي الکتریکیالکترونیک قدرت و ماشین  هاي قدرتسیستم( گرایش قدرت

و شماره ............................................... با کد ملی  13.........-.........سال تحصیلی  نیمسال دوم  ورودي نیمسال اول  ) هاي برقی حمل و نقل
درس زیر ........... نامبرده ملزم به گذراندن تعداد معاونت محترم آموزشی  28/5/1394مورخ  7358/2براساس نامۀ شماره ، ..................................شناسایی 

مراتب جهت اطالع و درج در پرونده تحصیلی وي . باشدواحد، به عنوان درس جبرانی در نیمسال اول یا دوم تحصیل خود می............. عاَ به تعداد جم
  .گردداعالم می

جو موظف است دروس همچنین دانش. الزم به ذکر است که نظر فوق براساس ریزنمرات پیوست و در شوراي گروه تحصیالت تکمیلی اعالم شده است
  .شود را انتخاب نمایدجبرانی که توسط استاد راهنما تعیین می

مدارك دانشجویان با عنوان ورودي صادر خواهد شد ولی گرایش تحصیل در ریزنمرات  25/06/1394مورخ  94/ص/41919/36با توجه به نامۀ شماره 
  .گرددمربوطه قید می

  
  توضیحات  واحد عملیتعداد   تعداد واحد نظري  نام درس  ردیف

1    3  هاي الکتریکی سهماشین      
2   3 2هاي انرژي الکتریکی تحلیل سیستم    
3   3 الکترونیک صنعتی    
4   3  هاحفاظت و رله    
5   3  عایقها و فشارقوي    
6   3 تولید و نیروگاه    
7   2 روش تحقیق    
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       

  
، آشنایی با کامپیوتر و روش تحقیق را نگذرانده باشد، ملزم به گذراندن )ره(ضمناَ چنانچه در دوره کارشناسی یا کاردانی دروس وصایاي حضرت امام 

  .باشدآنها نیز بعنوان درس جبرانی می
  

  غضنفر شاهقلیان
  گروه تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق

  
  
  
  



  
 

  بسمه تعالی
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

  تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق
  ارشد ناپیوسته الکترونیکفرم تعیین دروس جبرانی براي دانشجویان مقطع کارشناسی

  
  اداره آموزش دانشکده مهندسی برق

  با سالم و احترام
ارشد ناپیوسته دانشجوي مقطع کارشناسی................. ..........................................................خانم /با توجه به بررسی سوابق تحصیلی دوره کارشناسی آقاي

ورودي نیمسال )  هاي الکترونیک دیجیتالسیستم هاي میکرو و نانوالکترونیک افزاره مدارهاي مجتمع الکترونیک ( گرایشالکترونیک  رشته
براساس نامۀ شماره ، ..................................و شماره شناسایی ............................................... با کد ملی  13.........- .........سال تحصیلی  نیمسال دوم  اول 

واحد، به عنوان درس ............. عاَ به تعداد درس زیر جم........... نامبرده ملزم به گذراندن تعداد معاونت محترم آموزشی  28/5/1394مورخ  7358/2
  .گرددمراتب جهت اطالع و درج در پرونده تحصیلی وي اعالم می. باشدجبرانی در نیمسال اول یا دوم تحصیل خود می

جو موظف است دروس همچنین دانش. الزم به ذکر است که نظر فوق براساس ریزنمرات پیوست و در شوراي گروه تحصیالت تکمیلی اعالم شده است
  .شود را انتخاب نمایدجبرانی که توسط استاد راهنما تعیین می

مدارك دانشجویان با عنوان ورودي صادر خواهد شد ولی گرایش تحصیل در ریزنمرات  25/06/1394مورخ  94/ص/41919/36با توجه به نامۀ شماره 
  .گرددمربوطه قید می

  
  توضیحات  واحد عملیتعداد   تعداد واحد نظري  نام درس  ردیف

1    3  پردازش سیگنال دیجیتال      
2   3 فیزیک الکترونیک    
3   3 الکترونیک سه    
4   3  2هاي دیجیتال سیستم    
5   3 مدارهاي مخابراتی    
6   3 فلیترها و سنتز مدار    
7   3 تکنیک پالس    
8   1  آزمایشگاه الکترونیک دو   
9   1  آزمایشگاه الکترونیک سه   
10   2 روش تحقیق    
11       
12       
13       
14       

  
آشنایی با کامپیوتر را نگذرانده باشد، ملزم به گذراندن آنها نیز بعنوان  و )ره(ضمناَ چنانچه در دوره کارشناسی یا کاردانی دروس وصایاي حضرت امام 

  .باشددرس جبرانی می
  

  
  غضنفر شاهقلیان

  تکمیلی دانشکده مهندسی برقگروه تحصیالت 
  
  
  
  



  
 

  بسمه تعالی
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

  تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق
  ارشد ناپیوسته کنترلفرم تعیین دروس جبرانی براي دانشجویان مقطع کارشناسی

  
  اداره آموزش دانشکده مهندسی برق

  با سالم و احترام
ارشد ناپیوسته دانشجوي مقطع کارشناسی................. ..........................................................خانم /تحصیلی دوره کارشناسی آقاي با توجه به بررسی سوابق

سال تحصیلی  نیمسال دوم  ورودي نیمسال اول  ) مهندسی سیستم   هاي کنترلسیستم  اتوماسیون صنعتی( گرایشکنترل  رشته
معاونت  28/5/1394مورخ  7358/2براساس نامۀ شماره  ،..................................و شماره شناسایی ............................................... با کد ملی  13.........-.........

واحد، به عنوان درس جبرانی در نیمسال اول یا دوم ............. س زیر جمعاَ به تعداد در........... نامبرده ملزم به گذراندن تعداد محترم آموزشی دانشگاه 
  .گرددمراتب جهت اطالع و درج در پرونده تحصیلی وي اعالم می. باشدتحصیل خود می

نین دانشجو موظف است دروس همچ. الزم به ذکر است که نظر فوق براساس ریزنمرات پیوست و در شوراي گروه تحصیالت تکمیلی اعالم شده است
  .شود را انتخاب نمایدجبرانی که توسط استاد راهنما تعیین می

مدارك دانشجویان با عنوان ورودي صادر خواهد شد ولی گرایش تحصیل در ریزنمرات  25/06/1394مورخ  94/ص/41919/36با توجه به نامۀ شماره 
  .گرددمربوطه قید می

  
  توضیحات  تعداد واحد عملی  نظريتعداد واحد   نام درس  ردیف

1    3  اصول کنترل مدرن      
2   3 کنترل دیجیتال    
3   3 هاي کنترل خطیسیستم    
4   3  مبانی تحقیق در عملیات    
5   3 کنترل صنعتی    
6   3 مبانی مهندسی برق یک    
7   3 مبانی مهندسی برق دو    
8   2 روش تحقیق    
9       
10       

11    
 

    

12       
13       
14       

  
آشنایی با کامپیوتر را نگذرانده باشد، ملزم به گذراندن آنها نیز بعنوان  و )ره(ضمناَ چنانچه در دوره کارشناسی یا کاردانی دروس وصایاي حضرت امام 

  .باشددرس جبرانی می
  

  
  غضنفر شاهقلیان

  گروه تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق
  
  
  


