
 

 

 تعالیبسمه                                                        

 

براي شما آرزوي موفقیت دارم و  قدرتاز طرف گروه  ،1400ورودي  ارشدکارشناسی انضمن خیرمقدم به دانشجوی
 نمایم:توجه شما را به نکات زیر جلب می

  1401-1400سال اول نیمبراي انتخاب واحد لیست دروس 

 دروس اصلی 

 هاي قدرت دانشجویان گرایش سیستم

 شماره درس نام درس

 روزانه و نوبت دوم

 شماره درس

 پردیس بین الملل

 1123113_51 1123113_01 توزیع انرژي الکتریکی
 1123104_51 1123104_01 تئوري جامع ماشین هاي الکتریکی

احتمالی سیستم هاي قدرت بررسی  1123178_01 1123178_51 

 

 الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیدانشجویان گرایش 

 شماره درس نام درس
 روزانه و نوبت دوم

 شماره درس
 پردیس بین الملل

1الکترونیک قدرت   01_1123101 51_1123101 
 1123104_51 1123104_01 تئوري جامع ماشین هاي الکتریکی

 1123105_51 1123105_01 طراحی ماشین هاي الکتریکی

 

 جبرانیدروس 
بایستی این دروس را  داشته ایددوره کارشناسی متفاوت بوده است، و دروس زیر را نگرایش شما در که در صورتی 

 . یریدبه صورت جبرانی بگ
 دروس جبرانی گرایش سیستم هاي قدرت

 3ماشین هاي الکتریکی  1
  2تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی  2

 دروس جبرانی گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی
 الکترونیک صنعتی 1
  3ماشین هاي الکتریکی  2

 



 
 

 نکات تکمیلی 

شده دروس خود را اخذ هاي ارائهزمان انتخاب واحد حتما برطبق جدولدانشجویان محترم توجه داشته باشند در  -1
 آموزشی بر عهده دانشجو خواهد بود. صورت مسئولیت هرگونه مشکلیر ایننمایند، در غ

و  بفرستید )a.rajaei@sutech.ac.ir(ایمیل به مدیر گروه  در دانشگاه، یک نامثبت دادن فرآیندلطفا بعد از انجام -2
 مشخصات زیر را ارسال فرمایید:

خانوادگی، شماره دانشجویی، دانشگاه مقطع کارشناسی، گرایش مقطع کارشناسی و شماره موبایلی که نام و نام
 پ داشته باشد.اواتس

 رتباط با مدیر گروه در گروه واتزاپی زیر عضو شوید:لطفا براي هماهنگی هاي کامل تر و ا -3

https://chat.whatsapp.com/GajwZJQpirS5XRaMV8xg75 
نام . هزینه ثبتهستند زیردروس مطابق با جدول دروه کارشناسی ارشد، دانشجویان موظف به گذراندن طول در  -4

 ندارد. يدروس جبرانی بر عهده دانشجویان است و نمره این دروس نیز در معدل آنها تاثیر

 

 

 گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی هاي قدرت گرایش سیستم

 :یدروس جبران
 3ماشین هاي الکتریکی  1
 2تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی  2

 :یالزام یدروس تخصص
 1سیستم هاي قدرت دینامیک  1
 بهره برداري از سیستم هاي قدرت 2

  :یانتخاب یدروس تخصص
 شنهاد استاد راهنما)یر به پی(انتخاب دو درس از چهار درس ز

 تئوري جامع ماشین هاي الکتریکی 1
 توزیع انرژي الکتریکی 2
 حفاظت پیشرفته سیستم هاي قدرت 3

 :ياریاخت یدروس تخصص
شنهاد استاد راهنما مطابق با یانتخاب سه درس به پ

  وزارت علوم یچارت برنامه درس

 :یدروس جبران
 الکترونیک صنعتی 1
 3ماشین هاي الکتریکی  2

 :یالزام یدروس تخصص
 1الکترونیک قدرت  1
 تئوري جامع ماشین هاي الکتریکی 2

 دروس تخصصی انتخابی: 
 استاد راهنما)(انتخاب دو درس از چهار درس زیر به پیشنهاد 

 طراحی ماشین هاي الکتریکی 1
 2الکترونیک قدرت  2
 کنترل محرکه هاي الکتریکی 3

 دروس تخصصی اختیاري:
انتخاب سه درس به پیشنهاد استاد راهنما مطابق با 

  چارت برنامه درسی وزارت علوم

 

 

mailto:a.rajaei@sutech.ac.ir
https://chat.whatsapp.com/GajwZJQpirS5XRaMV8xg75


 
 

 :یلیالتحصفارغ يبرا یو پژوهش یدرس يتعداد کل واحدها
 (در صورت نیاز) واحد 6: یجبران •
 واحد 6: یالزام یتخصص •
 واحد 6: یانتخاب یتخصص •
 واحد 9: ياریاخت یتخصص •
  واحد 2نار: یسم •
 واحد 6نامه: انیپا •

 
 

به اطالع  ،شودمیبرگزار آموزشی و پژوهشی در جلسه معارفه که اوایل ترم در مورد نکات اطالعات بیشتر 

 با توجه به مطالب مهمی که مطرح خواهد شد حضور در جلسه الزامیست. شما خواهد رسید.

 

 

 با آرزوي موفقیت 
 قدرتگروه مدیر ، امیرحسین رجائیدکتر   
  1400 آبان 


