فهرست دروس رشته تحصیلی ههنذسی ترق-قذرت گرایش
«سیستنهای قذرت » هقطع کارشناسی ارشذ ناپیوسته

هخصوص ورودیهای  49و تعذ از آى

دروس جثرانی

توضیحات

هبضیي ّبی الکتزیکی 3

 -1اًتخبة ٍاحذ در ًیوسبل اٍل ،فمط تَسط داًطکذُ صَرت
هی گیزد ،ثذیْی است عَالت ًبضی اس اًتخبة ٍاحذ ضخصی
داًطجَیبى ،ثِ عْذُ خَدضبى خَاّذ ثَد.

تحلیل سیستنّبی اًزصی الکتزیکی 2یب ثزرسی سیستنّبی لذرت 2
الکتزًٍیک صٌعتی
دروس تخصصی الساهی
نام درس

هونیاز

دیٌبهیک سیستنّبی لذرت 1

هبضیي  - 3تحلیل سیستن 2

ثْزُثزداری اس سیستنّبی لذرت

تحلیل سیستن 2

دروس تخصصی انتخاتی
نام درس

پیشنیاز

تئَری جبهع هبضیيّبی الکتزیکی

------

حفبظت پیطزفتِ سیستنّبی لذرت
فٌبٍری عبیمْب ٍ فطبر لَی

 -5داًطجَیبًی کِ در دٍرُ کبرضٌبسی ،درٍط ٍصبیبی اهبم
(رُ) ،آضٌبیی ثب لزآى ٍ رٍش تحمیك را ًگذراًذُ اًذ هلشم ثِ
گذراًذى ایي درٍط در همطع کبرضٌبسی ارضذ هی ثبضٌذ.
درط رٍش تحمیكٍ 2 ،احذی هی ثبضذً .وزات ایي درط در
هعذل همطع کبرضٌبسی ارضذ هحسَة ًوی گزدد.

حفبظت ٍ رلِ
------

دروس تخصصی اختیاری
نام درس

پیشنیاز – هونیاز

کٌتزل تَاى راکتیَ

هونیاز :تحلیل سیستن 2

ثزرسی حبالت گذرا در سیستنّبی لذرت

هونیاز :تحلیل سیستن 2

ثزرسی احتوبلی سیستنّبی لذرت

------

کیفیت تَاى

پیشنیاز :الکتزًٍیک لذرت 1

سیستنّبی اًتمبل جزیبى هتٌبٍة اًعطبف پذیز

هونیاز :الکتزًٍیک صٌعتی

دیٌبهیک سیستنّبی لذرت 2

پیشنیاز :دیٌبهیک سیستنّبی لذرت 1

اصَل کٌتزل هذرى

------

حفبظت دیجیتبل سیستنّبی لذرت

------

آسهبیطگبُ تخصصی
درٍط تخصصی اًتخبثی ثبلیوبًذُ

ّ -3ز داًطجَ هَظف است  2درط (ٍ 6احذ) اس جذٍل
درٍط تخصصی اًتخبثی ٍ  4درط (ٍ 12احذ) اس جذٍل درٍط
تخصصی اختیبری را اخذ ًوبیذ.
 -4توبهی درٍط جذٍل فَق ثِ جش آسهبیطگبُ تخصصی 3 ،
ٍاحذی هی ثبضٌذ.

------

تَسیع اًزصی الکتزیکی

 -2گذراًذى دٍ درط اس سِ درط ججزاًی ثزای رضتِ ّبی
کبرضٌبسی غیز هزتجط ٍ ّوچٌیي داًطجَیبًی کِ ایي درٍط
را در همبطع لجلی ًگذراًذُ اًذ ،ثب ًظز گزٍُ آهَسضی الشاهیست.
ًوزات ایي درٍط در هعذل همطع کبرضٌبسی ارضذ هحسَة
ًوی گزدد

 -6حذالل تعذاد ٍاحذ در ّز تزم ٍ 8احذ ٍ حذاکثز تعذاد
ٍاحذ ثب احتسبة درٍط ججزاًی ٍ 14احذ هی ثبضذ.
 -7حذالل ًوزُ ثزای پبط ضذى درٍط (حتی درٍط ججزاًی)
 12هی ثبضذ.
 -8هعذل تزم کوتز اس  14هطزٍطی تلمی هی گزدد.
 -9تعذاد کل ٍاحذّب (ثِ جش درٍط ججزاًی) ٍ 32احذ (درٍط
تخصصی الشاهی ،اًتخبثی ٍ اختیبریٍ 24 :احذ  +سویٌبر2 :
ٍاحذ  +پبیبى ًبهٍِ 6 :احذ) ٍ 2 +احذ درط "رٍش تحمیك".
ّ -11ز داًطجَ هجبس ثِ اخذ حذاکثز دٍ درط هجبحث ٍیثضُ
هی ثبضذ.

عواقة ناشی از عذم رعایت هفاد چارت درسی در انتخاب
واحذ نیوسال دوم ته تعذ تر عهذه دانشجو هی تاشذ.
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