
 " جدول دروس رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق - تکنولوژي فشار قوي"دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول            

               ادامه دروس تخصصی 
ترم پیشنهاديواحدنام درسشمارهترم پیشنهاديواحدنام درسشماره

1 یا 33بررسی حاالت گذرا در سیستمهاي قدرت1117وصایاي امام خمینی ( ره) 1
2 یا 33کنترل توان راکتیو در سیستمهاي قدرت2118روش تحقیق2

2 یا 33قابلیت اطمینان در سیستمهاي قدرت19واحد3جمع واحدها
واحد9جمع واحدها              دروس جبرانی ( گرایش هاي نا مرتبط) 

                   دروس تخصصی  الزامی31ماشینهاي الکتریکی ( 3) 3
2 یا 23سمینار3120بررسی سیستمهاي قدرت ( 2) 4
2 یا 63پایان نامه3121الکترونیک صنعتی5
واحد8جمع واحدها31عایقها و فشار قوي الکتریکی6

                   دروس اختیاري 9جمع واحدها
2 یا 33دینامیک سیستمهاي قدرت ( 2) 22                   دروس اصلی

2 یا 33برنامه ریزي سیستمهاي قدرت3123الکترونیک قدرت ( 1) 9
2 یا 33کیفیت توان الکتریکی3124تئوري جامع ماشینهاي الکتریکی10

دروس جبرانی الزامی

2 یا 33کیفیت توان الکتریکی3124تئوري جامع ماشینهاي الکتریکی10
2 یا 33حفاظت دیجیتال سیستمهاي قدرت3225دینامیک سیستمها قدرت الکتریکی ( 1) 11

2 یا 33اتوماسیون سیستمهاي قدرت26واحد9جمع واحدها
2 یا 33خواص مواد در مهندسی برق27                   دروس تخصصی

2 یا 33سیستمهاي هوشمند کاربردي228 یا 33بهره برداري از سیستمهاي قدرت12
2 یا 33کاربرد آزمونهاي غیر مخرب در صنعت برق229 یا 33حفاظت پیشرفته سیستمهاي قدرت13
2 یا 33سیستمهاي انتقال انعطاف پذیر ( FACTS) 230 یا 33توزیع انرژي الکتریکی14
2 یا 33انتقال انرژي به روش 231HVDC یا 33تکنولوژي فشار قوي الکتریکی15
2 یا 33دینامیک غیر خطی سیستمهاي قدرت232 یا 33عایق ها و فشار قوي الکتریکی پیشرفته16

2 یا 33بررسی و شناخت انرژي هاي تجدید پذیر و سیستمها تولید پراکنده33تذکرات :
واحد6جمع واحدهاگذراندن درس روش تحقیق در ترم نخست به عنوان جبرانی براي کلیه دانشجویان الزامی است.1
تعداد واحدهاي جبرانی براي رشته هاي قدرت حداقل 3 واحد و تعداد واحدهاي جبرانی براي رشته هاي غیر قدرت حداقل 12 واحد می باشد.2

نمره درسهاي پیش نیاز یا جبرانی در کارنامه دانشجو ثبت می شود، اما در احتساب میانگین هر نیمسال و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی گردد.3

گذراندن دروس ماشین 3 و بررسی سیستمهاي قدرت 2 از جدول دروس جبرانی براي دانشجویان رشته هاي غیر مرتبط در نیمسال اول الزامی می باشد و گذراندن درس عایق ها و فشار قوي الکتریکی جبرانی براي دانشجویان غیر مرتبط الزامیست.4

دانشجویان موظف اند که 9 واحد درس اصلی، 6 واحد پایان نامه، 9 واحد درس تخصصی، 6 واحد اختیاري و 2 واحد درس سمینار را که با نظر گروه ارائه می گردد در پایان دوره با کسب نمره قبولی بگذرانند.5

حداقل نمره قبولی در هر درس غیر جبرانی و جبرانی در دوره کارشناسی ارشد 12 می باشد و میانگین نمرات در هر نیمسال نباید از 14 کمتر باشد، اگر میانگین نمرات هر دانشجو در دو نیمسال از 14 کمتر باشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.6

طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال است و کمیته تحصیالت تکمیلی میتواند در صورت لزوم و حسب مورد 1 و حداکثر تا 2 نیمسال به طول دوره اضافه نماید.7 طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال است و کمیته تحصیالت تکمیلی میتواند در صورت لزوم و حسب مورد 1 و حداکثر تا 2 نیمسال به طول دوره اضافه نماید.7

گذراندن درس وصایاي امام (ره) بعنوان جبرانی براي کلیه دانشجویان الزامی است در صورتی که دانشجویان این درس را در مقاطع قبلی گذرانده اند می بایست لیست نمرات تایید شده را به آموزش تحویل دهند در این صورت نیاز به گذراندن این درس نمی باشد.8

دروس در هر نیمسال با تشخیص و تصویب گروه تحصیالت تکمیلی ارائه خواهد شد و  همچنین الزم بذکر است کل تعداد واحدهاي موثر بدون احتساب دروس جبرانی در دوره 32 واحد می باشد.9


