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ره کارشناسی ارشد گروه کنترلبرنامه آموزشی دو

:مقدمه
با موفقیت به تحصیالت به لطف خداوند و همت و تالش خویش توانسته ایدبسیار خوشحالیم از اینکه

امیدواریم در راه کسب علم و دانش و ساختن آینده اي افتخار آمیز براي خود و جامعه . تکمیلی راه یابید
برق رشداکارشناسی در ادامه به منظور آشنایی شما با دوره تحصیالت تکمیلی.گام هاي بلندتري بردارید

.کنترل مواردي آورده شده است

کنترل-برقناسی ارشد مهندسی کارشمشخصاتدوره
تعریف و اهداف- 

هدفازایجادایندوره،تربی.دورهکارشناسیارشدکنترلمرکبازدروسنظریوکارپژوهشیدرزمینهسیستمهاوکنترالست
-متسیســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدانشآموختگانیاستکهبافعالیتدرزمینهتحلیل

ــند هاوطراحیسیستمهایکنترلبتوانندبهنحومؤثریپاسخگوینیازهاوکمبودهایکشورباشـــــــــــ
یالتحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیالنایندورهمفارغ.

توانندعالوهبرکارآموزشیوپژوهشیدردانشگاهها،درمراکزتحقیقاتییاوزارتخانهوسازمانهایمسئوالجرایطرحهایصن
.عتیوصنایعکشورفعالیتکنند

طول دوره- 
.نیمسال تحصیلی است 4سال مشتمل بر 2ثر مدت دوره حداکطول 

راي تحصیالت تکمیلی دانشگاه مجازتشخیص شودر موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با :تبصره 
.سال تجاوز کند5/2در هر صورت مدت دوره نباید از . است

برنامه آموزشی- 
.طول ترم استدر ساعت کالس 16نظام آموزشی این دوره واحدي است و هر واحد برابر با 

تعداد واحد هاي درسی- 
واحد درسی و پژوهشی به شرح زیر را با 32داقل دانشجویان براي تکمیل دوره کارشناسی ارشد باید ح

:موفقیت بگذرانند
واحد24اصلی و تخصصی

واحد2سمینار
واحد6پروژه
واحد32جمع
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گرایش کنترلدروس 

دروس جبرانی) الف
تعداد نام درسردیف

واحد
3اصول کنترل مدرن1
3کنترل دیجیتال2

دروس تخصصی الزامی) ب
ردی
ف

تعداد واحددرسنام 

3کنترلغیرخطی1
3کنترل چند متغیره2

انتخاب دو درس به پیشنهاد استاد راهنما از چهار درس: دروس تخصصی انتخابی) ج
ردی
ف

تعداد واحدنام درس

3کنترل بهینه1
3اتوماسیون صنعتی2
3ابزار دقیق پیشرفته3
3شناسایی سیستم4
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انتخاب چهار درس به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی:اختیاريدروس تخصصی ) د

ردی
تعداد واحدنام درسف

3کنترل فرآیندهاي تصادفی1
3تطبیقیکنترل2
3هدایت و ناوبري3
3هاي وقایع گسستهسیستم4
3مقاومکنترل5
3فازيکنترل6
3عصبیکنترل7
3سازي محدببهینه8
3هاي ابعاد بزرگسیستم9
3بینکنترل پیش10
3تشخیص و شناسایی خطا11
6باقیماندهدروس تخصصی انتخابی12
3- 1آزمایشگاه تخصصی13
3مباحث ویژه14
3مباحث ویژه15
6هادروس تخصصی کارشناسی یا تحصیالت تکمیلی سایر رشته ها وگرایش16
6ریزي عتف تکمیلی مصوب دانشگاه با اطالع کمیته برنامهدو درس تحصیالت 17

سمینار- 
دانشجو براي فراگیري نحوه جستجوي مطالب علمی و تهیه و تدوین گزارش علمی پیرامون موضوعی 

واحد سمینار اخذ و باید در قالب ارائه دفاعیه شفاهی و گزارش کتبی مطابق الگوهاي 2مشخص ، 
.بگذراننداستاندارد با موفقیت 

پایان نامه- 
دانشجویان براي تحقق علمی پژوهشی تخصصی و آشنایی با روش هاي تحقیق در قالب به انجام رسانیدن 
پایان نامه اي در زمینه هاي مرتبط با رشته تحصیلی ، پروژه پایانی خود را تحت راهنمایی اعضاء هیات 

با ارائه گزارش کتبی مطلوب و انجام دفاعیه علمی دانشکده و در چارچوب مقررات مربوطه اخذ و باید 
.شفاهی با موفقیت بگذرانند

. واحد درسی محسوب می شود6پروژه پایانی دوره 


