
 
 

 

 ياحذ( 6) تخصصی الشامی دريط -1جذيل شمبرٌ

 

 --- 3 - 3 دیىبمیک سیستمُبی لذرت ا 1413141 1

 --- 3 - 3 بُزٌ بزداری اس سیستمُبی لذرت 1413145 2

 ياحذ(6)اوتخببی -تخصصی دريط  -2جذيل شمبرٌ 

ویاس آن را وگذراوذٌ باشذ بایذ ایه درس پیش ویاس را بٍ عىًان درس جبزاوی در صًرتیکٍ داوشجً تمایل بٍ اخذ درس حفاظت پیشزفتٍ داشتٍ باشذ يلی پیش  *

                                                                        اخذ ومایذ.

 ياحذ(12)اختیبری -دريط  تخصصی -3جذيل شمبرٌ

 

 

 ياحذ(9) دريط  جبزاوی -4ٌ جذيل شمبر

رس د3 بٍ صالحذیذ گزيٌپیًستٍ وبًدٌ يیا عىًان ديرٌ کارشىاسی با ديرٌ کارشىاسی ارشذ مغایزباشذ السم است  ،درصًرتی کٍ مقطع کارشىاسی داوشجً یان

 .بگذراوىذ را  جبزاویاسدريس 

 سمیىبر يپبیبن وبمٍ -5جذيل شمبرٌ 

 
 

 عىًان درط کذ درط ردیف
 تعذاد ياحذ

 پیشىیبس
 جمع عملی وظزی

 --- 3 - 3 ًری جبمع مبشیه َبی الکتزیکیتئ 1413142 1

 --- 3 - 3 فىبيری عبیك َب يفشبر لًی 1413116 2

 --- 3 - 3 تًسیع اوزصی الکتزیکی 1413117 3

 حفبظت يرلٍ 3 - 3 *حفبظت پیشزفتٍ سیستم َبی لذرت  1413114 4

 --- 3 - 3 اصًل کىتزل مذرن 1413118 1

 َمىیبس بب الکتزيویک صىعتی 3 - 3 بل جزیبن متىبية اوعطبف پذیز سیستم َبی اوتم 1413144 2

 2تحلیل سیستمُبی اوزصی الکتزیکی ببَمىیبس 3 - 3 کىتزل تًان راکتیً 1413112 3

 2تحلیل سیستمُبی اوزصی الکتزیکیبب َمىیبس  3 - 3 بزرسی حبالت گذرا در سیستمُبی لذرت 1413123 4

 1دیىبمیک سیستمُبی لذرت  3 - 3 2لذرت  دیىبمیک سیستم َبی 1413149 5

 َمىیبس بب الکتزيویک صىعتی 3 - 3 1الکتزيویک لذرت  1413143 6

 --- 3 - 3 اوزصی َبی تجذیذ پذیز 1413111 7

 --- 3 - 3 بزوبمٍ ریشی يمذیزیت سیستمُبی اوزصی  1413124 8

 --- 3 - 3 لببلیت اطمیىبن سیستمُبی اوزصی الکتزیکی 1413146 9

 --- 3 - 3 1مببحث يیضٌ  1413147 14

 --- 3 - 3 2مببحث يیضٌ  1413148 11

ياحذ باقیماوذٌ خًد را اس جذيل 6( می تًاوذ 2داوشجً درصًرت تمایل بٍ گذراوذن کلیٍ دريس مىذرج در جذيل دريس تخصصی اوتخابی)جذيل شمارٌ  

 .( بگذراوذ3اختیاری )جذيل شمارٌ –دريس تخصصی 

 --- 3 - 3  3مبشیه َبی الکتزیکی  1413113 1

 --- 3 - 3  2ی اوزصی الکتزیکیتحلیل سیستمُب 1413114 2

 --- 3 - 3 الکتزيویک صىعتی  1413115 3

 --- 3 - 3 حفبظت يرلٍ 1413126 4

 عىًان درط کذ درط ردیف
 تعذاد ياحذ

 پیشىیبس
 جمع عملی وظزی

 --- 6   پبیبن وبمٍ  1413119 1

 --- 2 - 2 سمیىبر  1413124 2

 مًسسٍ آمًسش عبلی احزار                     لذرتسیستم َبی  –بزق مُىذسی  رشتٍ                ارشذ جذيل دريط ديرٌ کبرشىبسی

                                                                                                                                                                                   43/46/1394 

 



 

  گیزد واحذ پایان نامه را در بزمی6واحذ سمینار ،3واحذ درسی ،35واحذ است که 43قذرت شامل –دوره کارشناسی ارشذ بزق. 

  می باشنذ. جبزانیدروس گذرانذن دانشجویانی که عنوان رشته تحصیلی آنها در دوره کارشناسی وکارشناسی ارشذ یکسان نباشذ ملشم به 

اما جشء سقف  محسوب نخواهذ شذ.دوره کارشناسی ارشذ رودی اخذ وجشء واحذهای گذرانذه شذه ال اول وسدر نیم جبزانیدروس 

 ارائه می شود.بزق مهنذسی  طبق نظز گزوه جبزانی  دروس واحذهای تزم محسوب می شود.

  نمزات . می باشذ 25وحذاقل معذل عذم مشزوطی  23اختیاری( –اصلی –کارشناسی ارشذ )جبزانی در مقطع حذاقل نمزه قبولی دروس

فارغ التحصیل  ،در طول دوره 25کمتز اس کل معذل  دانشجو در صورت احزاس. دروس جبزانی در معذل دانشجو محاسبه نمی شود

 کارشناسی ارشذ شناخته نخواهذ شذ.

  ثز یک نیمسال حذاک "موسسهشورای تحصیالت تکمیلی "فقت ارد اضطزاری با موانیمسال بوده که در مو 5طول دوره کارشناسی ارشذ

 تحصیلی قابل افشایش خواهذ بود.

  دانشجویان مشزوط در نیمسال  واحذ می باشذ. 23وحذاکثز  8حذاقل واحذهای قابل اخذ با احتساب واحذهای پیش نیاس در یک نیمسال

 .واحذ می باشنذ8بعذ اس تزم مشزوطی مجاس به انتخاب حذاکثز 

  اخزاج خواهذ بود.نیمسال در کارشناسی ارشذ به منشله 3مشزوطی 

 .رعایت پیش نیاسی وتقذم وتاخز وتعذاد واحذهای اصلی واختیاری مطابق چارت ارائه شذه بز عهذه دانشجو می باشذ 

 

 

                         

 

 

 

 مذیز گزيٌ بزق                                                                                                                                        

 علیزضا صابز کاری                                                                                                                                      


