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سیستم هاي قدرت–ره کارشناسی ارشدبرق  برنامه 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

.مواردي آورده شده است) گرایش سیستم هاي قدرت (

سیستم هاي قدرت-کارشناسی ارشد مهندسی برقمشخصاتدوره
تعریف و اهداف- 

قدرت مرکب از دروس نظري و کار تحقیقاتی در زمینه هاي قدرت سیستم هاي دوره کارشناسی ارشد 
است که با فعالیت در زمینه هاي برنامه هدف از ایجاد این دوره، تربیت دانش آموختگانی. الکتریکی است

، انتقال، توزیع انرژي الکتریکی ریزي، مدیریت و بهره برداري طرح و پیاده کردن پروژه هاي تولید و تبدیل
دانش آموختگان این دوره می توانند .بتواند به نحو مؤثري پاسخگوي نیازها و کمبودهاي کشور باشند

ی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، در وزارتخانه ها و سازمان هاي عالوه بر کار آموزشی و یا پژوهش
مسئول اجراي طرح هاي صنعتی که در سطح گسترده با مسائل قدرت الکتریکی رو به رو هستند، فعالیت 

.نمایند

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

راي تحصیالت تکمیلی دانشگاه مجازیش طول مدت دوره با تشخیص شودر موارد استثنایی افزا: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 32ارشناسی ارشد باید حداقل دانشجویان براي تکمیل دوره ک

:موفقیت بگذرانند
واحد24اصلی و تخصصی

واحد2سمینار
واحد6پروژه
واحد32جمع
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گرایش سیستم هاي قدرتدروس 

دروس جبرانی) الف

تعداد واحدنام درس ردیف

33ماشین هاي الکتریکی 1
2هاي قدرت بررسی سیستم 2

)2تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی (
3

3الکترونیک صنعتی3

دروس تخصصی الزامی) ب
تعداد واحدنام درس ردیف

13دینامیک سیستم هاي قدرت 1
3بهره برداري از سیستم هاي قدرت2

درسانتخاب دو درس به پیشنهاد استاد راهنما از چهار : دروس تخصصی انتخابی) ج

تعداد واحدنام درس ردیف

3تئوري جامع ماشین هاي الکتریکی1
3توزیعانرژیالکتریکی2
3حفاظت پیشرفته سیستم هاي قدرت3
3فناوري عایق ها و فشارقوي 4

انتخاب چهار درس به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی: دروس تخصصی اختیاري) د

تعداد واحدنام درس ردیف

3کنترل توان راکتیو 1
3بررسیحاالتگذرادرسیستمهایقدرت2
3بررسیاحتمالیسیستمهایقدرت3
3کیفیتتوان4
3سیستمهایانتقالجریانمتناوبانعطافپذیر5
23دینامیکسیستمهایقدرت6
3اصولکنترلمدرن7
3حفاظتدیجیتالسیستمهایقدرت8
6باقیماندهدروس تخصصی انتخابی 9
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3-1آزمایشگاه تخصصی 10
3مباحث ویژه11
3مباحث ویژه12
6دروس تخصصی کارشناسی یا تحصیالت تکمیلی سایر رشته ها و گرایش ها13
6دو درس تحصیالت تکمیلی مصوب دانشگاه با اطالع کمیته برنامه ریزي 14

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

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

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 

وب و انجام دفاعیه و در چارچوب مقررات مربوطه اخذ و باید با ارائه گزارش کتبی مطلدانشگاهعلمی 
.شفاهی با موفقیت بگذرانند

. واحد درسی محسوب می شود6پروژه پایانی دوره 


