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 راهنماي تحصيالت تكميلي

 ارشد دانشكده برقكارشناسي

 

 

 

 

 

 1394سال 

 

 مقدمه -1

هدف از ايجاد  اين دوره تحصيلي تربيت دانش آموختگاني است كه با اشتغال در حوزه هاي مهندسي برق بتوانند 
به نحو مؤثري پاسخگوي نيازها و كمبودهاي صنعتي و علمي كشور باشند. همچنين دانش آموختگان اين دوره 

هاي هاي مجري طرحقيقاتي و سازمانها، مراكز تحهتوانند در زمينه هاي  آموزشي و پژوهشي در دانشگامي
 صنعتي كشور فعاليت نمايند. 

ها و گرايش هاي ها و مقررات دانشكده مهندسي برق  در گروه نامهدر اين راهنما برنامه هاي آموزشي، آئين

گردد ضمن ارشد شرح داده شده است. از دانشجويان محترم درخواست ميبراي دانشجويان كارشناسيمختلف 
را در نظر داشته باشند. عالوه مقررات آموزشي و پژوهشي دانشکده  دقيق آن تا پايان دوره تحصيلي خود مطالعه

ها مقررات دانشگاه و وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري كه تكميل كننده سياستآئين نامه ها و ساير  براين راهنما،
. در هر حال قابل دسترس اندو دانشگاه و قوانين تحصيلي دانشكده برق مي باشند، در سايت هاي دانشكده 

مقررات در مراحل مختلف دوره كارشناسي ارشد به عهده دانشجويان گرامي  كسب اطالعات الزم و رعايت

 دا نشکده برق دارای گروه ها و گرایش های تخصصی زیر است:ميباشد.  
 

  گروه الكترونيك 

 رايش سيستم هاي الکترونيک ديجيتالگ -الف                 
 رايش مدارهاي مجتمع الکترونيکگ -ب                  

 رايش افزاره هاي ميکرو و نانوالکترونيکگ -ج                  
 

 گروه قدرت 

 سيستم هاي قدرت گرايش –الف            

 ن هاي الکتريکييگرايش الکترونيک قدرت و ماش -ب           
 هاي الكتريكيهگرايش حفاظت شبك  -ج            

 
 گروه كنترل 

 كنترل -الف                 

 

 
  گروه مخابرات 

 سيستم گرايش مخابرات  -الف           

 ميدان و موج گرايش مخابرات -ب            
 گاريامن و رمزن گرايش مخابرات  -ج            

 



2 
 941119نسخه 

 

  بيو الكتريك(گروه مهندسي پزشكي( 

 

 

 
 

 
 

 کارشناسی ارشد  دورهتحصيل در مقررات عمومي  -2

 

تا پايان دوره،كليه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو مانند انتخاب نوع دروس، تعداد واحد  -1-2
فقط با موافقت و  …ها، موضوع سمينار، موضوع پروژه تحقيقاتي، نگارش مقاالت، زمان بندي امور و 

 قانوني و قابل اجراست.و مدیر گروه تاييد استاد راهنما 

 
تا زمانی که استاد راهنمای دانشجو توسط گروه تعيين نشده باشد، مدیر گروه به مسائل  -2-2

 ند.  کپژوهشی دانشجو رسيدگی می -آموزشی
 

مقررات است. ميزان تحصيل در طول دوره تمام وقت بوده و هر گونه اشتغال دانشجويان بر خالف  -3-2
 حضور فيزيكي دانشجويان در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي با نظر استادان  راهنما تعيين مي شود.

 

كارشناسان طریق از در موارد خاص و)الزم است دانشجويان با توجه به مقررات دانشكده/دانشگاه  -4-2
دروس،  سمينار و پروژه ، كليه زمان بندي هاي ضروري براي اخذ (دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده

 پاياني خودرا به طور دقيق رعايت نمايند.
 

ارائه گزارش هاي مستمر علمي شفاهي و يا كتبي در مقاطع مختلف دوره آموزشي و پژوهشي و   -5-2

با زمان بندی های  استاد راهنما از مهمترين وظايف دانشجويان مي باشد ودر ارزیابی پايان نامه آن 
 گذارد. ها  مستقيما تاثير می

 
دانشجویان، بعضی از دروس کارشناسی ارشد را در دوره کارشناسی گذرانيده   در صورتی که -6-2

باشند،  نمی توانند آن دروس را مجددا اخذ نمایند. در این صورت به منظور جلوگيری از هر گونه 
غير این اشتباه، ارائه کتبی عناوین این دروس به مدیر گروه در ابتدای تحصيل الزامی است. در 

دچار دانشجو اختياری و جبرانی ، الزامی صورت ممکن است در زمان فارغ التحصيلی و تطبيق دروس

 مشکالت جدی گردد. 
 

اگرچه نمرات دروس جبراني در معدل دانشجويان كارشناسي ارشد وارد نمي شوند، دانشجو  -7-2
 بگذراند.با موفقيت  12موظف است تمام آن ها را با حداقل نمره 

 

 گذراندن دروس جبرانی به صورت معرفی به استاد تحت هيچ عنوان مجاز نيست.  -8-2
 

 درخواست مرخصی تحصيلی در اولين نيمسال تحصيلی مجاز نيست. -9-2
 

شود. در واحد درس جبرانی، يك ماه به طول سنوات تحصيلي دانشجو اضافه مي 2به ازاي اخذ هر  -10-2

را اخذ نمايد و به این  ها شود، بايد مجددا آنس جبراني نوصورتي كه دانشجو موفق به گذراندن در
منظور سنوات دانشجو مجددا افزايش نخواهد يافت. به طور معمول دروس جبراني در ابتداي دوره 

 د. ناخذ می گردتحصيلی 
 

محصوالت آموزشي وپژوهشي هر دانشجو در طول دوره متعلق به دانشگاه بوده و صرفا با مجوز  -11-2
ه يا استفاده در داخل يا خارج از دانشگاه مي باشد. ارسال و چاپ هر گونه استاد راهنما قابل ارائ

گزارش، مقاله علمي و محصوالت ديگر فقط با اجازه استاد راهنما مقدور بوده و بايد به نام دانشگاه 

 (.2-12)توضيحات بيشتر در بخش  باشد
 

گروه الزامي است. ارشد  پروژه ها و سمينار های کارشناسی یان درجلسات دفاعيهشركت دانشجو -12-2
 حضور و غياب توسط دفتر تحصيالت تكميلي دانشكدة برق صورت مي گيرد.

 

کليه مقررات و اطالعات مربوط به تحصيل دانشجویان در سایت دانشکده برق اطالع رسانی می  -13-2
كارشناسي  متعلق به مراحل مختلف تحصيلي دوره"  200سري "با توجه به اینکه فرم هاي د. شو

این فرم مقررات دانشكده بهتر از شناخت به دانشجویان توصيه می شود برای  د، نمي باش ارشد
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تحصيل، دفتر تحصيالت تکميلی طی متذکر می شود در ها را در ابتدای تحصيل مالحظه نمایند. 

 تحويل می گيرد. فرم ها را فقط به صورت تايپ شدهدانشکده برق این 

 
اکيدا در اختيار آموزش دانشگاه می باشد،  گلستان به سامانهبا توجه به این که دسترسی فنی  -14-2

در کليه مواردی که دانشجو لذا تمدید زمان بندی  ها از طریق دانشکده به هيچ عنوان مقدور نيست.
رعایت زمان بندی  ریق این سامانه ارسال نماید، دقت درخود را از طهای تحصيلی  باید درخواست

 ی بوده و قابل تغيير نيست. الزام های دانشکده/دانشگاه

 
تحصيلي مي باشد.  نيمسال 4سال مشتمل بر  2حداكثر طول دوره تحصيالت تكميلي در هر گرايش -15-2

تایيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و كميته منتخب تحصيالت تكميلي  در صورت نياز به
به بعد طول دوره  94دانشگاه، مجوز ثبت نام در نيمسال پنجم داده می شود. برای ورودی های 

تحصيلی در صورت موافقت كميته منتخب تحصيالت تكميلي دانشگاه، حداکثر تا شش نيمسال قابل 

 افزایش است که  برای نيمسال ششم  شهریه دریافت می شود. 
 

ل در تحصيل شده در صورت وقوع حوادث خاص که خارج از اختيار دانشجو اتفاق افتاده و باعث اختال -16-2
با مدارک خواسته شده در فرم، تکميل و همراه فرم کميته منتخب دانشگاه   ستباشد، الزم ا

 ارسال گردد.
 

ساعت  16نظام آموزشي دوره کارشناسی ارشد به صورت واحدي بوده و هر واحد نظري برابر با  -17-2

واحد  32بايد حداقل کارشناسی ارشد درس در هر نيمسال مي باشد. دانشجويان براي اتمام دوره 
 نند:گذرابزير را با موفقيت  جدول و پژوهشي به شرح آموزشي

 
 

 واحد 24 درس 8

 واحد 2 سمينار

 واحد 6 پروژه

 واحد 32 جمع 

 
 

 

 
 

 گروه الكترونيك
 

 گروه الكترونيكدوره کارشناسی ارشد  آموزشي برنامه های  -3

 رايش سيستم هاي الکترونيک ديجيتالگ -3-1

 دروس جبراني  -الف 

ارنامججه دوره کارشناسججی خججود داشججته الججف را در ک -1-3یان هججر گججرایش الزم اسججت حججداقل دروس جججدول دانشجججو
 باشند. در غير این صورت، توسط مدیر گروه این دروس به عنوان دروس جبرانی برای دانشجو تعيين می شوند. 

 
 الف -1-3جدول 

دي
ر

ف
 

 دروس جبراني
 واحد

  3 (1)ميکروپروسسور   2سيستم هاي ديجيتال  1

 3 3الکترونيک  2

 

 انتخابي -دروس تخصصي الزامي -ب 

كجه اسجتاد  در صجورتي )يجا مجدير گجروه ی خجودبا نظر استاد راهنمجاکارشناسی ارشد دانشجويان بايد در طول دوره 

 انتخاب و با موفقيجت  ب -1-3جدول را ازدروس گرايش خود  ازواحد(  9) درس 3حداقل  د(،راهنما تعيين نشده باش
 بگذرانند.  

 

 ب -1-3جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد نتخابيا-دروس تخصصي الزامي
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 3 الکترونيک ديجيتال پيشرفته 1

 3 ريز پردازنده پيشرفته 2

 3 (VLSI)مدارهاي مجتمع خيلي فشرده  3

 3 معماري کامپيوتر پيشرفته 4

 3 (DSP)پردازش سيگنال ديجيتال  5

 3 و یا "سيستمهای هوشمند" "پردازش تکاملي" 6

 

 اختياري -دروس تخصصي   -ج 

درس دوره کارشناسجی ارشجد خجود را از  8درس باقيمانجده از  5ی خجود با نظر استاد راهنمجا تواننددانشجويان مي 

-3اختياري ججدول  -خصصيیا از  دروس تو انتخابي بند قبل( -الزاميدرس  3)مازاد بر  ب -1-3مابقی دروس جدول 
از  خجارجمجی توانجد  اختيجاري–درس از دروس تخصصجي  2اهنمجا، ج اخجذ نماينجد. در صجورت نيجاز و تایيجد اسجتاد ر -1

گرایش تخصصی دانشجویان از سایر گرایش ها/رشته های دانشکده برق یا سایر دانشجکده ها/دانشجگاه هجا اخجذ 

 شود.
 

 ج -1-3جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد اختياري -دروس تخصصي

 3 مدارهاي واسط 1

 3 شبکه هاي انتقال داده ها 2

 ASIC/FPGA 3مدارهاي  3

 3 پردازشگرهاي سيگنال هاي ديجيتال 4

 3 تشخيص و تحمل خرابي 5

6 VHDL 3 

 3 سيستم هاي چند پردازنده اي با کارآيي باال 7

 3 سيستم هاي نهفته 8

 3 فناوري ساخت مدارهاي ديجيتال 9

 3 (A/D , D/A)هاي داده مجتمع  مبدل 10

 3 طراحي سيستم هوشمند 11

 3 آزمون پذيري و طراحي سيستم هاي آزمون پذير 12

 3 پردازش موازي 13

 3 بينايي ماشين 14

 3 آزمون غيرمخرب 15

 3 شبکه هاي ميان ارتباطي 16

الي  1 آزمايشگاه تخصصي  17

3  

 3 در سيستم های الكترونيك دیجيتال  1مباحث ويژه   18

 3 در سيستم های الكترونيك دیجيتال   2مباحث ويژه   19

 6 حداكثر دو درس خارج از گرايش تخصصي 20

 

 

 

 

 

 گرايش مدارهاي مجتمع الکترونيک -3-2

 دروس جبراني  -الف 

ارنامججه دوره کارشناسججی خججود داشججته الججف را در ک -2-3یان هججر گججرایش الزم اسججت حججداقل دروس جججدول دانشجججو
 باشند. در غير این صورت،  توسط مدیر گروه این دروس به عنوان دروس جبرانی برای دانشجو تعيين می شوند. 

 

 
 الف -2-3جدول 
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دي
ر

ف
 

 دروس جبراني 
 واحد

  3 فيزيک الکترونيک 1

 3 3 الکترونيک 2

 

 
 انتخابي -دروس  الزامي  -ب 

كجه اسجتاد  در صجورتي )يجا مجدير گجروهی خجود با نظر استاد راهنمجاکارشناسی ارشد دانشجويان بايد در طول دوره 

انتخاب و بجا موفقيجت  ب -2-3جدول را ازدروس گرايش خود واحد( از  9) درس 3حداقل  (،راهنما تعيين نشده باشد
 بگذرانند.  

 

 
 ب -2-3جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد يانتخاب -دروس الزامي 

 3 (CMOS)مدارهاي مجتمع خطي  1

 3 تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نيم رسانا 2

 3 (RFIC)مدارهاي مجتمع فرکانس راديويي  3

 3 (A/D , D/A)مبدلهاي داده مجتمع  4

 3 سيستم بر تراشه 5

 3 مدارهاي مجتمع توان پائين 6

 

 

 اختياري-تخصصيدروس   -ج 

درس دوره کارشناسجی ارشجد خجود را از  8درس باقيمانجده از  5ی خجود با نظر استاد راهنمجا تواننددانشجويان مي 
-3اختياري ججدول  -صصيدروس تخو یا از  انتخابي بند قبل( -الزاميدرس  3)مازاد بر  ب -2-3مابقی دروس جدول 

از  خجارجمجی توانجد  اختيجاري–درس از دروس تخصصجي  2راهنمجا، و تایيجد اسجتاد  ج اخجذ نماينجد. در صجورت نيجاز -2

گرایش تخصصی دانشجویان از سایر گرایش ها/رشته های دانشکده برق یا سایر دانشجکده ها/دانشجگاه هجا اخجذ 
 شود.

 
 

 ج -2-3جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد اختياري -دروس تخصصي

 3 (VLSI)مدارهاي مجتمع خيلي فشرده  1

 3 مدارهاي مجتمع نوري 2

3 VHDL 3 

 3 مدارهاي مجتمع يکپارچه ريز موج 4

 3 مدارهاي مجتمع نوري 5

 3 الکترونيک ليزر 6

 3 (CMOS)مدارهاي مجتمع خطي پيشرفته  7

 3 مدارهاي زيست الکترونيک 8

 3 فيلترهاي مجتمع 9

 3 مدارهاي پهن باند 10

 3 طراحي و کاربردهاي مدارهاي حالت جريان 11

الي  1 آزمايشگاه تخصصي  12

3  

  3 در مدارهای مجتمع الكترونيك   1مباحث ويژه  13

 3 در مدارهای مجتمع الكترونيك 2مباحث ويژه  14

 6 حداكثر دو درس خارج از گرايش تخصصي 15
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 گرايش افزاره هاي ميکرو و نانوالکترونيک  - 3-3

 دروس جبراني  -الف 

ارنامججه دوره کارشناسججی خججود داشججته الججف را در ک -3-3یان هججر گججرایش الزم اسججت حججداقل دروس جججدول دانشجججو

 باشند. در غير این صورت،  توسط مدیر گروه این دروس به عنوان دروس جبرانی برای دانشجو تعيين می شوند. 
 

 الف -3-3جدول 

دي
ر

ف
 

 دروس جبراني 
 واحد

  3 فيزيک الکترونيک 1

 3 3الکترونيک  2

 

 انتخابي –دروس الزامي  -ب 

كجه اسجتاد  در صجورتي )يجا مجدير گجروهی خجود با نظر استاد راهنمجاکارشناسی ارشد دانشجويان بايد در طول دوره 

موفقيجت  انتخاب و بجا  ب -3-3جدولرا ازاز دروس گرايش خود واحد(  9) درس 3حداقل  (،راهنما تعيين نشده باشد
 بگذرانند.  

 

 
 ب -3-3جدول 

ف
دي

ر
 

 واحد انتخابي -دروس الزامي 

 3 افزاره هاي نيم رسانا 1

 3 تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نيم رسانا 2

 3 الکترونيک کوانتمي 3

 3 الکترونيک نوري 4

 3 نانو الکترونيک 5

 3 (CMOS)مدارهاي مجتمع خطي  6

 

 
 اختياري -دروس تخصصي  -ج

درس دوره کارشناسجی ارشجد خجود را از  8درس باقيمانجده از  5 ی خجودراهنمجا با نظر استاد تواننددانشجويان مي 

-3اختياري ججدول  -صصيز  دروس تخو یا اانتخابي بند قبل( -الزاميدرس  3)مازاد بر  ب -3-3مابقی دروس جدول 

از  خجارج مجی توانجد  اختيجاري–درس از دروس تخصصجي  2اهنمجا، ج اخذ نماينجد. در صجورت نيجاز و تایيجد اسجتاد ر -3
گرایش تخصصی دانشجویان از سایر گرایش ها/رشته های دانشکده برق یا سایر دانشجکده ها/دانشجگاه هجا اخجذ 

 شود.
 

 
 

 ج -3-3جدول 
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دي
=ر ف

 

 واحد اختياري -دروس تخصصي 

 3 مدارهاي مجتمع نوري 1

 3 ابررسانايي 2

 3 بلورهاي فوتوني 3

 3 زيست حسگرها 4

 3 افزاره هاي نيم رسانامشخصه يابي مواد و  5

 3 الکترونيک نوري پيشرفته 6

 3 فيزيک حالت جامد پيشرفته 7

 3 شبيه سازي افزاره هاي نيم رسانا 8

 3 آزمون غيرمخرب 9

 3 (RFIC)مدارهاي مجتمع فرکانس راديويي  10

 3 ادوات نانو و مجتمع سازي 11

الي  1 آزمايشگاه تخصصي  12

3  

  3 در افزاره هاي ميکرو و نانوالکترونيک   1مباحث ويژه  13

 3 در افزاره هاي ميکرو و نانوالکترونيک  2مباحث ويژه  14

 6 حداكثر دو درس خارج از گرايش تخصصي 15

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 گروه قدرت
 

 گروه قدرت دوره کارشناسی ارشد  آموزشي برنامه های  -4

 هاي قدرتگرايش سيستم -4-1

 دروس جبرانی -الف

 2حداقل به اين گرايش وارد شده اند، الزم است،  دانشجوياني كه  از ساير رشته ها يا گرايش هاي كارشناسي 

 هنماي خود  اخذ  نمایند.  با نظراستاد را نيمسال اولالف را در  -1-4واحد( از دروس جبراني جدول  6درس )

 
 الف -1-4جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد دروس جبراني 

 3 3هاي الكتريكي ماشين 1

 3 2هاي قدرت  بررسي سيستم 2

 3 يکي از دروس کارشناسي قدرت  3

 

 نتخابي ا-دروس تخصصي الزامي -ب

)يجا مجدير گجروه در صجورتي كجه اسجتاد  ی خود با نظر استاد راهنمادانشجويان بايد در طول دوره کارشناسی ارشد 

انتخاب و بجا موفقيجت   ب -1-4واحد( از دروس گرايش خود را از جدول 9) درس 3حداقل راهنما تعيين نشده باشد(،
 بگذرانند.  

 

 ب -1-4جدول 

دي
ر

ف
 

 پيشنياز واحد نتخابيا -دروس الزامي  
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 3 1هاي قدرت الكتريكي ديناميك سيستم 1
هاي و ماشين 2هاي قدرت بررسي سيستم

 3الكتريكي

 2قدرتهاي  بررسي سيستم 3 توزيع انرژي الکتريکي 2

3 
هاي قدرت  برداري از سيستمبهره

 پيشرفته
  2هاي قدرت بررسي سيستم 3

4 
هاي بررسي حالتهاي گذرا در سيستم

 قدرت
  2هاي قدرت بررسي سيستم 3

 ها حفاظت و رله 3 هاي قدرت حفاظت پيشرفته سيستم 5

 و فشارقوي ها عايق 3 ها و فشارقوي فناوري عايق 6

 اختياري -دروس تخصصي   -ج

دوره کارشناسی ارشجد خجود را درس  8از س باقيمانده ودر بقيه ی خود با نظر استاد راهنما تواننددانشجويان مي 

ختيججاري ا -و یججا از  دروس تخصصججي( انتخججابي بنججد قبججل-الزامججيدرس  3مججازاد بججرب ) -1-4از مججابقی دروس جججدول 
 خجارج می توانجد  اختياري–درس از دروس تخصصي  2ج اخذ نمايند. در صورت نياز و تایيد استاد راهنما،  -1-4جدول

از گرایش تخصصی دانشجویان از سایر گرایش ها/رشته های دانشجکده بجرق یجا سجایر دانشجکده ها/دانشجگاه هجا 
 اخذ شود.

 

 
 ج -1-4جدول 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ف
دي

ر
 

 واحد اختياري -دروس تخصصي 

 3 راکتيوکنترل توان  1

 3 2هاي قدرت ديناميك سيستم 2

 3 ساختار يافته هاي قدرت تجديد سيستم 3

 3 كيفيت توان الكتريكي 4

 3 هاي قدرتقابليت اطمينان در سيستم 5

 3 مديريت بار و انرژي 6

 3 هاي قدرتهماهنگي عايقي در سيستم 7

 3 هاي نوبررسي و شناخت انرژي 8

 3 (FACTSسيستم هاي انتقال جريان متناوب انعطاف پذير )ادوات  9

 3 تئوري و کاربرد کليدهاي قدرت 10

 3 هاي قدرتها درسيستمهارمونيك 11

 3 هاي قدرتهاي جريان خطا در شبكهمحدودكننده 12

 3 مالحظات سازگاري الكترومغناطيسی در مهندسي برق 13

 3 1الكترونيك قدرت 14

 3 2الكترونيك قدرت 15

 3 تئوري جامع ماشين هاي الكتريكي 16

 3 اصول كنترل مدرن 17

 3 هاي الكتريكيطراحي ماشين 18

 3 کنترل محرکه هاي الکتريکي  19

 3 شبکه هاي توزيع هوشمند  20

 3 روشهاي اجزاء محدود در الکترومغناطيس 21

 3 هاي قدرتبررسي احتمالي سيستم 22

 3 انرژي و بارمديريت  23

 3 سازي و مدلسازيشبيه 24

 3 كنترل بهينه 25

 3 هاي كنترل ديجيتال سيستم 26

 3 كنترل فرايندهاي اتفاقي 27

 3 هاي خبره در شبکه قدرتکاربرد سيستم 28

 3 هاي عصبيشبكه 29

 3 در مهندسي قدرت 1مباحث ويژه  30

 3 در مهندسي قدرت  2مباحث ويژه  31

 6 حداكثر دو درس خارج از گرايش تخصصي 32
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 هاي الكتريكي و الكترونيك قدرترايش ماشينگ -4-2

 دروس جبرانی -الف

 6درس ) 2 حجداقلدانشجوياني كه  از ساير رشته ها يا گرايش هاي كارشناسي بجه ايجن گجرايش وارد شجده انجد، 

 د.  با نظراستاد راهنماي خود  اخذ  نماین نيمسال اولالف را در  -2-4واحد( از دروس جبراني جدول 
 

 الف -2-4جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد دروس جبراني 

 3 3هاي الكتريكي ماشين 1

 3 الکترونيک صنعتي 2

 3 يکي از دروس کارشناسي قدرت  3

 

 

 نتخابي ا-دروس تخصصي الزامي -ب

)يجا مجدير گجروه در صجورتي كجه اسجتاد  ی خود با نظر استاد راهنمادانشجويان بايد در طول دوره کارشناسی ارشد 
انتخاب و بجا موفقيجت   ب -2-4واحد( از دروس گرايش خود را از جدول 9) درس 3حداقل راهنما تعيين نشده باشد(،

 بگذرانند.  
 

 
 ب -2-4جدول 

دي
ر

ف
 

 پيشنياز واحد نتخابيا -دروس الزامي 

 الكترونيك صنعتي 3 1الكترونيك قدرت 1

 1الكترونيك قدرت 3 2الكترونيك قدرت 2

 3هاي الكتريكيماشين 3 هاي الكتريكي تئوري جامع ماشين 3

 3هاي الكتريكيماشين 3 هاي الكتريكي طراحي ماشين 4

 - 3 اصول كنترل مدرن 5

 3 کنترل محرکه هاي الکتريکي 6
هاي  ماشينتئوري جامع 

 الكتريكي

 

 اختياري -دروس تخصصي   -ج

دوره کارشناسجی ارشجد خجود را درس  8از س باقيمانده ودربقيه ی خود با نظر استاد راهنما تواننددانشجويان مي 

ختيججاري ا -و یججا از  دروس تخصصججي( انتخججابي بنججد قبججل-الزامججيدرس  3مججازاد بججرب ) -2-4از مججابقی دروس جججدول 
 خجارج می توانجد  اختياري–درس از دروس تخصصي  2ج اخذ نمايند. در صورت نياز و تایيد استاد راهنما،  -2-4جدول

از گرایش تخصصی دانشجویان از سایر گرایش ها/رشته های دانشجکده بجرق یجا سجایر دانشجکده ها/دانشجگاه هجا 

 اخذ شود.
 

 
 ج -2-4جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد اختياري -دروس تخصصي 

 3 الكتريكيتوزيع انرژي  1

 3 ا و فشارقويه فناوري عایق 2

 3 ساختار يافته هاي قدرت تجديد سيستم 3

 3 1ديناميك سيستمهاي قدرت الكتريكي 4

 3 هاي قدرتكنترل توان راكتيو در سيستم 5

 3 هاي قدرت پيشرفتهبرداري از سيستم بهره 6

 3 هاي قدرت هاي گذرا در سيستم بررسي حالت 7

 3 هاي قدرتپيشرفته سيستمحفاظت  8

 3 هاي نوبررسي و شناخت انرژي 9
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 3 كيفيت توان الكتريكي 10

 3 هاي كنترل حركت پيشرفتهسيستم 11

 3 هاي قدرتهماهنگي عايقي در سيستم 12

 3 هاي قدرتهاي جريان خطا در شبكهمحدودكننده 13

 3 هاي قدرتقابليت اطمينان در سيستم 14

 3 کاربرد کليدهاي قدرتتئوري و  15

 3 هاي قدرتها درسيستمهارمونيك 16

 FACTS 3ادوات  17

 3 مالحظات سازگاري الكترومغناطيس در مهندسي برق 18

 3 مديريت بار و انرژي 19

 3 شبکه هاي توزيع هوشمند  20

 3 روشهاي اجزاء محدود در الكترومغناطيس 21

 3 هاي قدرتبررسي احتمالي سيستم 22

 3 هاي قدرت ديناميك غيرخطي سيستم 23

 3 سازي و مدلسازيشبيه 24

 3 كنترل بهينه 25

 3 هاي كنترل ديجيتالسيستم 26

 3 كنترل فرايندهاي اتفاقي 27

 3 هاي خبره در شبکه قدرت کاربرد سيستم 28

 3 هاي عصبيشبكه 29

 3 ماشين هاي الکتريکي مدرن 30

 3 الکتريکيهاي  کنترل ماشين 31

 3 طراحي مبدل هاي الکترونيک قدرت 32

 3 روش هاي نوين کنترل مبدل هاي الکترونيک قدرت 33

 3 هاي الکتريکي خطي طراحي ماشين 34

 3 در مهندسي قدرت 1مباحث ويژه  35

 3 در مهندسي قدرت  2مباحث ويژه  36

 6 حداكثر دو درس خارج از گرايش تخصصي 37
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 هاي الكتريكيگرايش حفاظت شبكه -4-3

 دروس جبرانی -الف

 6درس ) 2، حجداقلدانشجوياني كه  از ساير رشته ها يا گرايش هاي كارشناسجي بجه ايجن گجرايش وارد شجده انجد
 با نظراستاد راهنماي خود  اخذ  نمایند.   نيمسال اولالف را در  -3-4واحد( از دروس جبراني جدول 

 

 
 الف -3-4جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد دروس جبراني 

 3 2هاي قدرت بررسي سيستم 1

 3 حفاظت و رله ها 2

 3 يکي از دروس کارشناسي قدرت  3

 
 

 نتخابي ا-دروس تخصصي الزامي -ب

)يجا مجدير گجروه در صجورتي كجه اسجتاد  ی خود با نظر استاد راهنمادانشجويان بايد در طول دوره کارشناسی ارشد 
ا موفقيجت انتخاب و ب  ب -3-4واحد( از دروس گرايش خود را از جدول 9) درس 3حداقل راهنما تعيين نشده باشد(، 

 بگذرانند.  

 
 

 ب -3-4جدول 

دي
ر

ف
 

 پيشنياز واحد نتخابيا -دروس الزامي 

1 
هاي قدرت برداري از سيستمبهره

 پيشرفته
  2هاي قدرت بررسي سيستم 3

2 
هاي هاي گذرا در سيستم بررسي حالت

 قدرت
  2هاي قدرت بررسي سيستم 3

 هاحفاظت و رله 3 هاي قدرتحفاظت پيشرفته سيستم 3

4 
حفاظت گسترده و جامع شبکه هاي 

 قدرت
 پيشرفته سيستم های قدرتحفاظت  3

 

 اختياري -دروس تخصصي  -ج

دوره کارشناسجی ارشجد خجود را درس  8از س باقيمانده ودر بقيهی خود راهنمابا نظر استاد  تواننددانشجويان مي 

ختيججاري ا -و یججا از  دروس تخصصججي( انتخججابي بنججد قبججل-الزامججيدرس  3مججازاد بججرب ) -3-4از مججابقی دروس جججدول 
 ارجخجمجی توانجد  اختياري–درس از دروس تخصصي  2ج اخذ نمايند. در صورت نياز و تایيد استاد راهنما،  -3-4جدول

اه هجا از گرایش تخصصی دانشجویان از سایر گرایش ها/رشته های دانشجکده بجرق یجا سجایر دانشجکده ها/دانشجگ

 اخذ شود.
 

 
 

 ج -3-4جدول 

ف
دي

ر
 

 پيشنياز واحد اختياري -دروس تخصصي 

  3 هاي قدرت هماهنگي عايقي در سيستم 1

  3 تئوري و کاربرد کليدهاي قدرت 2

  3 الکتریکی كيفيت توان 3

  3 هاي قدرت محدود کننده هاي جريان خطا در سيستم 4
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5 
هاي كججاربرد فنججاوري اطالعججات و انتقججال داده در سيسججتم

 حفاظتي
مخابرات  3

1 

  3 ليد پراكندههاي توزيع بامنابع توشبكه حفاظت 6

  3 شناسايي آماري الگو 7

8 
 نيروگجاهها و حفاظت و كنترل گسجترده ديجيتجالي پسجت

 ها
3 

 

  3 شبکه هاي توزيع هوشمند 9

  3 در مهندسي قدرت  1مباحث ويژه  10

  6 حداكثر دو درس خارج از گرايش تخصصي 11

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 گروه كنترل 

 

 گروه كنترل دوره کارشناسی ارشد  آموزشي برنامه های -5

 دروس جبرانی -الف

دروس جبرانجي شده انجد، کليجه دانشجوياني كه  از ساير رشته ها يا گرايش هاي كارشناسي به اين گرايش وارد 

 جبرانی اخذ نمایند.به عنوان دروس  نيمسال اولدر الف را نيز  -5جدول 
 

 الف -5جدول 
دي

ر

ف
 

 واحد دروس جبراني 

  3 اصول کنترل مدرن 1

  3 کنترل ديجيتال 2

 

 انتخابي  -دروس تخصصي الزامي   -ب

كجه اسجتاد  در صجورتي )يجا مجدير گجروهی خجود با نظر استاد راهنمجاکارشناسی ارشد دانشجويان بايد در طول دوره 

انتخجاب و بجا موفقيجت  ب -5 ججدول را ازواحد( از دروس گجرايش خجود  9) درس 3حداقل راهنما تعيين نشده باشد(،

 بگذرانند.  
 

 
 ب -5جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد انتخابي -دروس الزامي  

  3 رياضيات مهندسي پيشرفته 1

  3 کنترل غيرخطي 2

  3 کنترل بهينه 3

  3 کنترل چند متغيره 4

  3 کنترل فرآيند پيشرفته 5

  3 کنترل فرآيندهاي تصادفي 6

 

 ختياريا-دروس تخصصي  -ج 

درس دوره کارشناسجی ارشجد خجود را از  8س باقيمانجده از ، دروی خجودبا نظر استاد راهنمجادانشجويان مي توانند 
ج  -5ول اختيجاري ججد -و یا از  دروس تخصصيانتخابي بند قبل( -الزاميدرس  3ب )مازاد بر -5مابقی دروس جدول 
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اختيجاري مجی توانجد از سجایر گجرایش  -درس از دروس تخصصجي 2تاد راهنمجا، اخذ نمايند. در صورت نياز و تایيجد اسج

 های دانشکده برق یا سایر دانشکده ها/دانشگاه ها اخذ شود.ها/رشته 

 
 ج -5جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد اختياري -دروس تخصصي 

 3 شناسايي سيستم 1

 3 سيستم هاي فازي )يا كنترل فازي( 2

 3 شبکه هاي عصبي )يا كنترل عصبي( 3

 3 کنترل تطبيقي 4

 3 کنترل مقاوم 5

 3 کنترل پيش بين 6

 3 و فيلترهاي بهينهتئوري تخمين  7

 3 مدل سازي و شبيه سازي 8

 3 رباتيک 9

 3 مکاترونيک 10

 3 هدايت و ناوبري 11

 3 تشخيص و شناسايي خطا 12

 3 سيستم هاي عيب يابي و کنترل تحمل پذير خطا 13

 3 ابزار دقيق پيشرفته 14

 3 بهينه سازي محدب 15

 3 سيستم هاي ابعاد بزرگ 16

 3 وقايع گسستهسيستم هاي  17

 3 کنترل زمان حقيقي 18

 3 سيستم هاي ترکيبي 19

 3 سيستم هاي خبره و هوش مصنوعي 20

 3 کنترل هوشمند 21

 3 طراحي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي 22

 3 معماري سيستم ها و طراحي مهندسي 23

 3 برنامه ريزي خطي و غيرخطي 24

 3 ديناميک سيستم ها 25

 3 ها نظريه بازي 26

 3 مهندسي تحليل ريسک و عدم قطعيت 27

 3 نظريه گراف 28

 3 سيستم هاي پيچيده 29

 3 اتوماسيون صنعتي 30

1-3 آزمايشگاه تخصصي 31  

 3 در مهندسي كنترل  1مباحث ويژه 32

 3 در مهندسي كنترل  2مباحث ويژه 33

 6 حداكثر دو درس خارج از گرايش تخصصي 34
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 گروه مخابرات 

 
 گروه مخابرات دوره کارشناسی ارشد  آموزشي برنامه های -6

 گرايش مخابرات سيستم -6-1

 دروس جبراني  -الف 

مجی شجوند، الزم اسجت کليجه دانشجوياني كه  از ساير رشته ها يا گرايش هاي كارشناسي بجه ايجن گجرايش وارد 

دانشجججويان گججرايش  مایند.نجبرانججی اخججذ بججه عنججوان دروس  نيمسججال اولدر الججف را  -1-6دروس جبرانججي جججدول 
، الكترومغناطيس، تجزيه و تحليل سيستم ها را گذرانيده باشند و در غيجر اينصجورت 1سيستم بايد دروس مخابرات 

 اضافه خواهند شد. زیربه دروس  12تا سقف حداکثر  
 

 الف -1-6جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد دروس جبراني 

 3 مخابرات ديجيتال   1

 3 يک درس با نظر استاد راهنما )در صورت نياز(  2

 
 

 
 الزامي -دروس  تخصصي   -ب 

 با موافقيت بگذرانند. را  ب   -1-6بايد کليه دروس جدول مخابرات سيستم دانشجويان 

 
 

 ب -1-6جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد الزامي  -تخصصيدروس 

 3 فرآيندهاي اتفاقي 1

 3 تئوري پيشرفته مخابرات 2

 

 انتخابي -دروس تخصصي الزامي -ج 

)يجا مجدير گجروه در  ی خجود با نظر اسجتاد راهنمجابايد در طول دوره کارشناسی ارشد  مخابرات سيستم دانشجويان
  ج -1-6ججدول واحجد( از دروس گجرايش خجود را از  6) درس 2حداقل صورتي كه استاد راهنما تعيين نشده باشد(،  

 انتخاب و با موفقيت بگذرانند.  
 

 
 ج -1-6جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد خابيانت -دروس الزامي 

 3 (DSP)پردازش سيگنال ديجيتال 1

 3 مخابرات سلولي 2

 3 کدگذاري کانال 3

 3 نظريه اطالعات 4

 

 

 ختياريا -دروس تخصصي  -د

درس دوره  8بقيججه  دروس باقيمانججده از  ی خججود بججا نظججر اسججتاد راهنمججامججي تواننججد مخججابرات سيسججتم دانشجججويان 

 و یجا از  دروسانتخابي بند قبجل(  -الزاميدرس  2)مازاد بر ج -1-6کارشناسی ارشد خود را از مابقی دروس جدول 
 -درس از دروس تخصصجي  2نجد. در صجورت نيجاز و تایيجد اسجتاد راهنمجا، د  اخجذ نماي -1-6اختياري جدول  -تخصصي

از گرایش تخصصی دانشججویان از سجایر گجرایش ها/رشجته هجای دانشجکده بجرق یجا سجایر اختياري می تواند خارج 

 دانشکده ها/دانشگاه ها اخذ شود.
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 د -1-6جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد اختياري -دروس تخصصي

 3 يمخابرات يشبکه ها 1

 3 شرفتهيکانال پ يکدگذار 2

 3 شرفتهيپ تاليجيد يها گناليس پردازش 3

 3 گفتار پردازش 4

 3 ريتصو پردازش 5

 3 يآشکارساز يتئور 6

 3 يوفق يلترهايف 7

 3 گسترده فيط مخابرات 8

 3 نيتخم يتئور 9

 3 يرادار يها ستميوس اصول 10

 3 يماهواره ا مخابرات 11

 3-1 يتخصص شگاهيآزما 12

 3 شرفتهيپ يسلول مخابرات 13

 3 در مخابرات يوتريکامپ يها شبکه 14

 3 (MIMO) يچند خروج - يچند ورود يها ستميس 15

 3 فيط نيتخم 16

 3 در مهندسي مخابرات  1مباحث ويژه  17

 3 در مهندسي مخابرات  2مباحث ويژه  18

 6 حداکثر دو درس خارج از گرايش تخصصي  19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرايش مخابرات ميدان و موج -6-2

 دروس جبراني  -الف 

مجی شجوند، الزم اسجت کليجه دانشجوياني كه از ساير رشته ها يا گرايش هاي كارشناسجي بجه ايجن گجرايش وارد 
دانشجويان گرايش  ميدان و مایند. نجبرانی اخذ به عنوان دروس  نيمسال اولدر الف را  -2-6دروس جبراني جدول 

ا را گذرانيجده باشجند و در غيجر اينصجورت تجا ، الكترومغناطيس، تجزيه و تحليل سيستم ه1موج  بايد دروس مخابرات 

 به دروس فوق اضافه خواهند شد. 12سقف حداکثر  
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 الف -2-6جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد دروس جبراني 

 3 ميدان ها و امواج  1

2 

 حداکثر يکي از دروس: 

  1آنتن  -الف
  1مايکروويو  -ب

 مدارهاي مخابراتي -ج 

 فيلتر و سنتز و مدار   -د

3 

 

 الزامي -تخصصي   دروس  -ب 

 را با موافقيت بگذرانند.   ب -2-6دانشجويان مخابرات ميدان و موج بايد کليه دروس جدول 

 
 ب -2-6جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد الزامي  -تخصصيدروس 

 3 رياضيات مهندسي پيشرفته  1

 3  1تئوري الکترومغناطيس پيشرفته  2

 
 نتخابيا -دروس تخصصي الزامي -ج 

)يجا مجدير گجروه  ی خجود با نظر استاد راهنمجادانشجويان مخابرات ميدان و موج بايد در طول دوره کارشناسی ارشد 

 -2-6ججدول واحد( از دروس گجرايش خجود را از  3) درس 1حداقل در صورتي كه استاد راهنما تعيين نشده باشد(،  
 و با موفقيت بگذرانند.   انتخاب  ج

 ج -2-6جدول 
دي

ر

ف
 

 واحد انتخابي -الزامي دروس 

 3 2مايکروويو  1

 3 2آنتن  2

 3 روش هاي عددي در الکترومغناطيس 3

 3 طراحي مدارهاي فعال ريز موج 4

 ختياريا -دروس تخصصي  -د

درس دوره  8بقيجه  دروس باقيمانجده از  ی خجود بجا نظجر اسجتاد راهنمجادانشجويان مخابرات ميدان و موج مي توانند 

و یجا از  دروس بجل( قانتخجابي بنجد -الزاميدرس  2ج )مازاد بر -2-6کارشناسی ارشد خود را از مابقی دروس جدول 
 -درس از دروس تخصصجي  2نجد. در صجورت نيجاز و تایيجد اسجتاد راهنمجا، د  اخجذ نماي -2-6اختياري جدول  -تخصصي

ز گرایش تخصصی دانشججویان از سجایر گجرایش ها/رشجته هجای دانشجکده بجرق یجا سجایر اختياري می تواند خارج ا

 دانشکده ها/دانشگاه ها اخذ شود.
 

 د -2-6جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد اختياري -دروس تخصصي

 3 ( EMCسازگاري الکترومغناطيسي ) 1

 3 پراکندگي امواج  2

 3 دايادهاي گرين در الکترومغناطيس 3

 3 جنگ الکترونيک  4

 3 سنجش از راه دور  5

 3 فناوري تراهرتز 6

 3 آنتن آرايه اي ريزنواري 7

 3 روش هاي مجانبي در الکترومغناطيس  8

 3 فرامواد  9

 3 آنتن هاي مدارچاپي  10
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 3-1 آزمايشگاه تخصصي  11

 3 ( 3آنتن پيشرفته )آنتن  12

 3 مدارهاي غيرخطي مايکروويو  13

 3  2تئوري الکترومغناطيس پيشرفته  14

 3 تئوري انتشار امواج  15

 3 المپ هاي مايکروويو  16

 1 2آزمايشگاه مايکروويو 17

 3 مقدمه اي بر بيوالکترومغناطيس  18

 3 محيط هاي پيچيده الکترومغناطيسي 19

 3 فيبر نوري  20

 3 الکترونيک نوري  21

 3 اصول سيستم هاي رادار  22

 3 مخابرات ماهواره اي  23

 3 سيستم هاي مخابرات نوري  24

 1 آزمايشگاه سيستم هاي مخابرات نوري  25

 3 اندازه گيري مايکروويو  26

 3 آنتن هاي آرايه اي فازي  27

 3 اجزاي نيمه هادي مايکروويو  28

 3 در مهندسي مخابرات  1مباحث ويژه  30

 3 در مهندسي مخابرات  2مباحث ويژه  31

 6 حداکثر دو درس خارج از گرايش تخصصي  32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات امن و رمزنگاريگرايش مخابر -6-3

 دروس جبراني  -الف 

مجی شجوند، الزم اسجت کليجه دانشجوياني كه  از ساير رشته ها يا گرايش هاي كارشناسي بجه ايجن گجرايش وارد 

دانشجججويان گججرايش  ماینججد. نجبرانججی اخججذ بججه عنججوان دروس  نيمسججال اولدر الججف را  -3-6دروس جبرانججي جججدول 
،  تجزيه و تحليل سيگنال و سيسجتم و آمجار و احتمجاالت مهندسجي 1مخابرات امن و رمزنگاري بايد دروس مخابرات 

 اضافه خواهند شد.  به دروس فوق 12را گذرانيده باشند و در غير اينصورت تا سقف حداکثر  
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 الف -3-6جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد دروس جبراني 

 3 مخابرات ديجيتال   1

 3 يک درس با نظر استاد راهنما )در صورت نياز(  2

 

 
 الزامي -دروس  تخصصي   -ب 

 ا با موافقيت بگذرانند. ب  ر -3-6دانشجويان مخابرات امن و رمزنگاری بايد درس جدول 

 
 ب -3-6جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد الزامي  -تخصصيدرس 

 3 فرآيند هاي اتفاقي 1

 

 
 انتخابي -دروس تخصصي الزامي -ج 

)يجا مجدير  ی خجود بجا نظجر اسجتاد راهنمجادانشجويان مخابرات امن و رمزنگاری بايد در طول دوره کارشناسی ارشجد 

ججدول واحد( از دروس گرايش خود را از  12) درس 4حداقل گروه در صورتي كه استاد راهنما تعيين نشده باشد(،  
 و با موفقيت بگذرانند.   انتخاب  ج -6-3

 

 ج -3-6جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد خابيانت -دروس الزامي 

 3 رمزنگاري 1

 3 رياضيات رمزنگاري 2

 3 امنيت شبكه 3

 3 تئوري پيشرفته مخابرات 4

 3 (DSP)پردازش سيگنال هاي ديجيتال  5

 3 كامپيوتري پيشرفتهشبكه هاي  6

 ختياريا -دروس تخصصي  -د

درس دوره  8بقيجه  دروس باقيمانجده از  ی خود با نظر استاد راهنمادانشجويان مخابرات امن و رمزنگاری مي توانند 

و یجا از  دروس بجل( قانتخجابي بنجد -الزاميدرس  2ج )مازاد بر -3-6کارشناسی ارشد خود را از مابقی دروس جدول 
 -درس از دروس تخصصجي  2د. در صجورت نيجاز و تایيجد اسجتاد راهنمجا، د اخجذ نماينج -3-6اختيجاري ججدول  -تخصصي

اختياري می تواند خارج از گرایش تخصصی دانشججویان از سجایر گجرایش ها/رشجته هجای دانشجکده بجرق یجا سجایر 

 دانشکده ها/دانشگاه ها اخذ شود.
 

 د -3-6جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد اختياري -تخصصي  دروس

 3 مباني امنيت اطالعات 1

 3 طيف گسترده 2

 3 هاي صوتيكد كننده 3

 3 سيستم عامل پيشرفته 4

 3 هاامنيت پايگاه داده 5

 3 هاي ارتباطي امنسيستم 6

 3 جنگ الكترونيكي 7

 3 هاي كامپيوتريموضوعات پيشرفته در امنيت شبكه 8

 3 تكنولوژي اينترنت 9

 3 نويسي در محيط يونيكسبرنامه 10

 3 مديريت سيستم هاي امن 11

 3 سيستم هاي هوشمند 12
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 3 هاتجزيه و تحليل الگوريتم 13

 3 پايگاه داده پيشرفته 14

 3 كدگذاري كانال 15

 3 هاي كامپيوتري امنسيستم 16

 3 تئوري اطالعات 17

 3 طراحي و تجزيه و تحليل سيستم ها 18

 3 سيستم هاي كامپيوتري توزيع شده 19

 3 مخابرات سلولي  20

 3 نهان نگاري اطالعات 21

 3 رمزنگاري پيشرفته 22

 3 پيچيدگي محاسبات 23

 3 پروتكل هاي امن در شبكه  24

 3 سيستم هاي تشخيص نفوذ 25

 3-1 آزمايشگاه تخصصي  26

 3 در مهندسي مخابرات  1مباحث ويژه  27

 3 در مهندسي مخابرات  2مباحث ويژه  28

 6 حداکثر دو درس خارج از گرايش تخصصي  29

 
 مهندسي پزشكيگروه 

 )بيوالكتريك(
 

 برنامه های آموزشي -7

 گرايش بيو الكتريك -7-1

 دروس جبراني -الف

مجی شجوند، الزم اسجت کليجه دانشجوياني كه  از ساير رشته ها يا گرايش هاي كارشناسي بجه ايجن گجرايش وارد 
 مایند. نجبرانی اخذ به عنوان دروس  نيمسال اولدر الف را  -1-7دروس جبراني جدول 

 
 الف -1-7جدول 

ف
دي

ر
 

 واحد دروس جبراني 

 4 فيزيولوژي 1

 4 آناتومي 2

 1 آزمايشگاه فيزيولوؤي 3

 

 انتخابي -الزاميدروس  -ب 

)يجا مجدير گجروه در صجورتي كجه اسجتاد  ی خود ظر استاد راهنمانبا دانشجويان بايد در طول دوره کارشناسی ارشد 
انتخاب و با موفقيجت   ب -1-7واحد( از دروس گرايش خود را از جدول9) درس 3حداقل راهنما تعيين نشده باشد(،  

 بگذرانند.  
 

 ب -1-7جدول 

دي
ر

ف
 

 واحد انتخابي -دروس الزامي

 3 يو اينسترومنتب -ابزار دقيق بيومديكال 1

 3 پردازش سيگنال هاي ديجيتال 2

 3 مدل سازي و شبيه سازي سيستم هاي بيولوژيكي 3

 3 ***كنترل ديجيتال و غيرخطيسيستم هاي  4

يا کنترل ديجيتال و سيستم هاي توانند درس دانشجويان مي ،مهندسي پزشكيدر صورت موافقت گروه ***
عنوان درس اختياري ه ب ب -1-7از جدول اضافي . اخذ درس کنترل غيرخطي را اخذ نماينددرس سيستم هاي 

 شود.پذيرفته مي

 

 ختياريا -دروس تخصصي  -ج 
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درس دوره کارشناسی ارشد خجود را  8بقيه  دروس باقيمانده از  ی خود با نظر استاد راهنمادانشجويان مي توانند 

ختيجاري ججدول ا -یا از  دروس تخصصجي وانتخابي بند قبل( -الزاميدرس  3)مازاد بر ب -1-7از مابقی دروس جدول 

از ختيجاري مجی توانجد خجارج ا -درس از دروس تخصصي  یکاخذ نمايند. در صورت نياز و تایيد استاد راهنما،   ج -7-1
 گرایش تخصصی دانشجویان از سایر گرایش هااخذ شود.

 
 ج -1-7جدول 

ف
دي

 

 پيشنياز واحد اختياري -دروس تخصصي 

  3 شناسايي آماري الگو 1

  3 شبكه هاي عصبي 2

  3 پردازش سيگنال هاي بيولوژيكي 3

  3 كنترل سيستم هاي عصبي عضالني 4

  3 هاي كنترل ديجيتال سيستم 5

  3 شناسايي ساختاري الگو 6

  3 علوم اعصاب محاسباتي 7

  3 اولتراسوند در پزشكي 8

  3 الكتروفيزيولوژي 9

 3 پردازش سيگنال هاي ديجيتال پيشرفته 10
هاي  پردازش سيگنال
 ديجيتال

  3 آشوب وديناميک غيرخطي 11

  3 علوم اعصاب پيشرفته 12

  3 كامپيوترباشبيه سازي  13

  3 رباتيك 14

  3 كنترل بهينه 15

  3 اصول كنترل مدرن 16

  3 مدل سازي و شبيه سازي 17

  3 كنترل فرايند اتفاقي 18

  3 ها شناسايي سيستم 19

  3 هاي كنترل غير خطي سيستم 20

  3 كنترل فازي 21

  3 هاي عامل سيستم 22

  3 پردازش موازي 23

  3 بينايي ماشين 24

  3 هاي بيومديكال مبدل 25

  3 سيستمهاي عصبي 26

  3 هاي مصنوعي اعضا و اندام 27

  3 پزشكي سيستمهاي تصويرگر 28

  3 فيبر نوري 29

  3 پردازش سيگنال هاي صوتي 30

  3 پردازش سيگنال هاي تصويري 31

  3 فيلترهاي وفقي 32

  3 هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره 33

  3 هاي كنترل تطبيقي سيستم 34

  3 هاي كنترل چند متغيره سيستم 35

  3 در مهندسي پزشكي  1مباحث ويژه  36

  3 در مهندسي پزشكي  2مباحث ويژه  37

  3 هاواحدي نظري از ساير گرايش 3يك درس  38

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ftp://ftp.iust.ac.ir/sylabes/D-bargh/Arshad-bioelectric/System asabi azolani.pdf


21 
 941119نسخه 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 مقررات ثبت نام و انتخاب واحد  -8

 
 ثبت ناممراحل   -8-1

 تحويل مدارک  به تحصيالت تکميلي دانشگاه در زمان مقرر -1-1-8

 نامشکيل پرونده در تحصيالت تکميلي دانشکده در روز ثبت ت -2-1-8
 پيگيري واحدهاي جبراني در نظر گرفته شده توسط مدير گروه مربوطه -3-1-8

 
 انتخاب واحدمراحل   -8-2

 طريق سيستم گلستان  اخذ گردد.  استاد راهنما ازپس از تایيد واحدهاي درسي بايد  -1-2-8

 
در صورت  .واحد مي باشد 12واحد و حداکثر  8قابل اخذ در هر نيمسال ، حداقل  هایتعداد واحد -2-2-8

 واحد درسي بالمانع است. 14اخذ دروس جبراني و يا واحد سمينار، اخذ حداکثر تا 

 
گذرانده باشد، به را تحصيالت تکميلي دروس ، درسي از قبلیچنانچه دانشجو در مقطع تحصيل  -3-2-8

 آن درس در مقطع باالتر نمي باشد.هيچ وجه مجاز به اخذ مجدد 
 

دانشجويان مي توانند در طول تحصيل خود حداکثر دو درس را تحت عنوان مباحث ويژه در گرايش  -4-2-8
 خود اخذ نمايند. 

 

دانشجويان ميتوانند در طول تحصيل خود با تاييد استاد راهنما و مدير گروه، حداکثر دو درس خارج  -5-2-8
 از رشته/گرايش خود در داخل/ خارج از دانشكده اخذ نمايند. 

 
 با نظر استاد راهنما در نيمسال دوم و يا سوم تحصيلي مقدور  مي باشد. د سميناراخذ واح -6-2-8

 

بعدی تمديد آن در نيمسال هاي بار در طول تحصيل الزم است و نيازی به سمينار فقط يکواحد اخذ  -7-2-8
 نيست.

 
نيمسال  سوم تحصيلي مي باشد و دانشجو تا زماني که از پايان نامه  درپايان نامه واحد اخذ  -8-2-8

ثبت نام نمايد. درغير اينصورت مشمول آن را در هر نيمسال  تحصيلي باید  کرده باشد،نود دفاع خ

 جريمه خواهد شد.پرداخت 
 

دانشجوياني که قصد اخذ يک يا دو درس در نيمسال سوم يا چهارم تحصيلي خود را دارند، به  -9-2-8
 پروژه را نيز اخذ نمايند.واحد(، موکداً بايد واحد  8منظور رعايت اخذ حداقل تعداد واحد)

 
در طول تحصيل خود مي توانند تنها يک بار درخواست حذف پزشکي و يک بار حذف  دانشجويان -10-2-8

اضطراري نمايند. چنانچه دانشجو به هر دليلي تقاضاي حذف درس نمايد و واحدهاي باقيمانده وي 

ر صورت کسب معدل زير واحد( گردد، ضمن اخذ تعهد کتبي، د 8در آن نيمسال کمتر از حد نصاب )
 ، يک نيمسال مشروطي براي دانشجو محسوب خواهد شد.14

 
سمينار در هر نيمسالي كه ارائه گردد، نمره آن صرفا در نيمسال اخذ واحد سمينار ثبت خواهد  -11-2-8

تحصيلي دانشجويان در گذشته،  اكيدا توصيه مي شود واحد سمينار در تجربيات شد. با توجه به 

 ردد.نيمسال دوم اخذ گ
 ها و مقررات پژوهشيبرنامه  -9

 هاي كارشناسي ارشدسمينارمقررات   -9-1
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ژوهشي و ارائه پ-به منظور فراگيري روش تحقيق، جمع آوري مطالب علمي، تهيه و تدوين گزارش هاي علمي

و در واحدي را در طول دوره اخذ  2علمي در همايش ها و نشست هاي علمي،  دانشجو يك سمينار مقاالت 

مي نمايد. موضوع سمينار زير نظر استاد راهنما تعيين شده و پس از تاييد ايشان بايد به دانشکده برق ارائه 
صحافی گزارش الزم است داوري خواهد شد. هاتوسط اعضاء گروه سمينار ارائه شده درتصويب گروه برسد. نتايج 

تهيه و پس از تاييد استاد راهنما به  ،نشكده برقدر سايت داخواسته سمينار مطابق با استاندارد هاي شده هر 
در هر حال مسئوليت كمبود سنوات تحصيلي دانشجو به دليل عدم دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده تحويل گردد.

مراحل مختلف تهيه پيگيري به موقع براي تصويب و ارائه سمينار مطابق با مصوبات زير به عهده دانشجو است.

 مرحله دفاع به شرح زير مي باشد:پيشنهاد سمينار تا 
 

 مشخصات پيشنهاد سمينار  -1-1-9

  دانشجو با نظر استاد راهنماي خود موضوع سمينار را انتخاب و بعد از انجام مطالعات مقدماتي و آشنائي

خود را در سيستم گلستان مطابق راهنماي  پيشنهاد سميناركافي با موضوع و جمع آوري منابع مربوطه،  
 مندرج در سايت دانشکده بارگذاري مي نمايد.  پيشنهاد سمينار بايد ساختار زير را داشته باشد:

 
 عنوان        -الف.     

 چكيده       -ب          

و سابقة موضوع در  رح سمينار )توضيح موضوع سمينار، داليل نياز به بررسي موضوع، تاريخچهش  -ج          
 ايران و خارج (

كه  سال اخير 5مقاله از  5درج حداقل نابع )منابع اصيل و جديد در يك صفحه جداگانه آورده شود. م -د
در ارتباط مستقيم با موضوع سمينار باشد، الزامي  ISIمقاله مجله بين المللي  2حداقل شامل 

 است.(

 
 اين صورت بايد بطور دقيق علل انتخاب مجدد با ارائه مراجع جديد  موضوع سمينار نبايد تكراري باشد. در غير

 ذكر شود.

 .توصيه مي شود كه در صورت موافقت استاد راهنما، سمينار در راستاي موضوع پايان نامه تعريف شود 

 

 زمان بندي ارائه سمينار -2-1-9

می اه( مبهار و پائيز )در اواخر ارديبهشت و آبان فصل های بار در سال در  2زمان ارائه سمينار فقط  -الف 

 باشد. 
در  ارائهو براي  دي ماه سال قبل 30پيشنهاد سمينار تا الزم است فایل  ،ارائه سمينار در بهار براي -ب  

 در سيستم گلستان بارگذاري شده باشد. تير ماه همان سال  31پائيز تا 
ار پس از تایيد نهایی استاد راهنما ارسال گردد و برای باید فایل پيشنهاد سمين  مهم:بسيار تذکر 

تصحيحات احتمالی فقط تا قبل از تاریخ های فوق امکان عودت فایل از طرف استاد راهنما به دانشجو 

وجود دارد. پس از آن  فقط ارسال فایل از طرف استاد راهنما به مدیر گروه ممکن می باشد.  لذا ضروری 
 مورد تایيد نهایی استاد راهنمایت زمان بندی های الزم، فایل پيشنهاد سمينار است دانشجویان با رعا

 را تا قبل از تاریخ های فوق ارسال نمایند.
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 ارائه سمينار  درخواست -3-1-9

در هر دانشجو درخواست خود را از طریق سامانه گلستان ارسال نماید.  براي ارائه سمينار الزم است

دانشکده درخواست،  توسط دفتر تحصيالت تکميلی ارسال زمان باز شدن سایت برای تحصيلی نيمسال 
روز قبل از تاریخ ارائه سمينار ها شروع و  30از روز بوده که  20. طول این زمان به طور تقریبی گردد اعالم می

پس از بسته درخواست برای ارائه سمينار  روز قبل از تاریخ ارائه اتمام می یابد. زمان ارسال 10حداکثر تا 

ماه بعد از  5/4با توجه با زمان بندی های فوق زمان ارائه سمينار حدود .  نمی باشد قابل تمدیدشدن سایت 
 ارسال فایل به مدیر گروه می باشد. 

 
 

 مقررات ارائه و تحويل گزارش نهائي  سمينار -4-1-9

 اسب است(.اساليد من 30-25(دقيقه زمان ارائه تهيه گردد  20توصيه ميشود تعداد  اساليدها براساس  -الف
 الزامي است. سمينار در روز ارائه به مدير جلسه )داور( تحويل گزارش كامل و صحافي نشده -ب     

مي باشد. الزم  ارائه حداكثر يك ماه پس از تاريخفرصت انجام تصحيحات نهائي و تكميل گزارش سمينار  -ج 
است در طي اين مدت، گزارش نهائي سمينار به صورت پشت و رو تكثير شده و پس از صحافي به دفتر 

توسط تحصيالت تكميلي دانشكده تحويل داده شود. ضروري است انجام اصالحات مورد درخواست داوران، 

 . باشداستاد راهنما در صفحه اول گزارش صحافي شده تاييد و امضاء شده 
 

 

 (255شاخص هاي ارزشيابي سمينار )فرم  -5-1-9

 ميزان استفاده از امكانات نرم افزاري در اساليد ها در ارائه سمينار  -الف

 كيفيت در شيوه نگارش و ارائه مطالب در گزارش سمينار  -ب
 ميزان آمادگي و تمرين قبلي دانشجو در ارائه و تفهيم مطالب به حضار -ج

 بندي تعيين شده جهت ارائه سميناررعايت زمان  -د         

 تسلط و آمادگي و درك علمي دانشجو از موضوع سمينار -ذ
 مطابقت محتوي با عنوان سمينار مصوب -ر

 
 

 مقررات ارزشيابي و ارسال نمره سمينار -6-1-9

 ( براي استاد راهنما ارسال مي شود. 255پس از دريافت نسخه صحافي شده سمينار،  فرم نمره ) -الف  
ت ارائه و تحويل گزارش نهائي"،  بخش مقررا " 4-1-9تحويل گزارش سمينار مطابق با بند در صورت عدم  -ب

نمره از نمره  3ارائه سمينار غيرمجاز مي باشد و بايد در دوره بعدي ارائه گردد. همچنين در اين صورت 

 نهايي كسر خواهد شد.
مقررات ارائه و تحويل بخش " 3مطابق با بنددر صورت تاخير در تحويل گزارش صحافي شده سمينار  -ج

 نمره از نمره نهايي سميناركسر خواهد شد. 25/0روز تاخير،  7تا  1گزارش نهائي"، به ازاي هر 
و يا عدم سال دوم تحصيلی  تيرماه 31تا از طریق سامانه گلستان  پيشنهاد سمينارارسال درصورت عدم  -د 

 خواهد بود. 18، سقف نمره نهايي سال دوم ارائه سمينار در پائيز

حضور دانشجويان در جلسات سمينارها الزامي و حضور و غياب توسط دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده  -ذ
 انجام مي شود. غيبت دانشجويان ميتواند با نظر مدير گروه منجر به كسر نمره گردد.

 محاسبه مي گردد.  1با ضريب  داورو  2با تركيب نمره استاد راهنما با ضريب سمينار نمره نهايي  -ر 
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 كارشناسي ارشد های پروژه مقررات  -9-2

واحدي يكي از اصلي ترين بخش هاي دوره كارشناسي ارشد  6اجراي يك پروژه تحقيقاتي در قالب يك پايان نامه 

ز در اين راستا استادان راهنما از لحاظ علمي و دفتر تحصيالت تكميلي ا در دانشكده برق محسوب مي شود.

نظارت مي نمايند. بر حسن اجرای پروژه رعايت مقررات آموزشي و پژوهشي دانشكده و دانشگاه مستقيما لحاظ 
و چاپ و ارائه مقاالت ، تدوين علمی و عملیپژوهش، يادگيري روش تحقيق، ارائه نوآوري هاي انجام هدف از 

والت پژوهشي جديد براي حل داخلي و بين المللي و محصپژوهشی در همايش ها و مجالت معتبر علمی 
 مشكالت صنعتي و علمي مي باشد.  

کليه نوآوری ها و پيشنهاد پروژه مرتبط با تخصص و زير نظر استاد راهنما تهيه شده و بايد به تصويب گروه برسد. 
 ارزشيابيکارشناسی ارشد دانشجو در پايان نامه دانشجو ارائه شده و در دفاعيه باید نتايج پژوهشي پروژه 

دو عضو هيئت علمي از گروه مربوطه  خارج از دانشگاه و يك يااز يك عضو هيئت علمي از . هيئت داوران گردد

 تشکيل می شود. 
پيگيري هاي به موقع براي تهيه،  تصويب و ارائه "در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي و  "ميزان حضور فيزيكي دانشجو"

توسط استاد راهنما ارزشيابي  "چارچوب زمان بندي هاي دانشكدهپيشنهاد سمينار و پروژه كارشناسي ارشد در 
 ثبت مي گردد.  توسط دفتر تحصيالت تکميلی دانشکده شده و 

 به طور خالصه مراحل مختلف تهيه پيشنهاد پروژه تا مرحله دفاع و ارزشيابي پايان نامه به شرح زير مي باشند:

 
 

 ساختار پيشنهاد پروژه  -1-2-9

 )صورت مسأله بطور روشن و بدون ابهام توضيح داد شود.(                     مقدمه           -الف
 )هدف اصلي پروژه به صورت روشن درج شود.(                        هدف پروژه   -ب 

رده ع آو)بطور مختصر سابقة اين كار در ايران و خارج از كشور با ذكجر مراجج                         تاريخچه      -ج 
 شود.(

)ويژگي هاي روش پيشنهادي در اين پروژه با ساير تحقيقات انجام شده  ويژگي هاي پروژه پيشنهادي     -د 

در صورت تكراري بودن، داليل انجام مججدد آن ذكجر       اخير مقايسه شود. 
 شود.(

جججامع و )روش هججاي پيشججنهادي حججل مسججاله و مراحججل آن بصججورت   روشججهاي پيشججنهادي حججل مسججأله   -ذ
 مشخص ارائه شود.(

 مراحل انجام پروژه و جدول زمان بندي -ر
 امكانات مورد نياز  -ز

 

 
 پروژهارسال پيشنهاد  -2-2-9

زم است پيشنهاد پروژه با ویژگی های فوق بعد از تایيد استاد راهنما توسط دانشججو تهيجه و همجراه بجا ال -الف

 .ر گروه تحويل گرددحداكثر تا آبان ماه نيمسال سوم تحصيلي به مدي 260فرم 
 پس از تصويب پيشنهاد پروژه در گروه، امكان تغيير موضوع پروژه وجود ندارد. -ب

 
 

 ضوابط دفاع و ارزشيابي پروژه -3-2-9

اسجتاد  پيشنهاد پروژه مورد تایيد تحويلبعد از ماه  6زمان دفاع از پروژه های کارشناسی ارشد  حداقل  -الف   

 می باشد.   (  توسط مدير گروه260راهنما به مدیر گروه و تاریخ درج شده روی فرم )
محصججوالت، كيفيججت علمججي، كيفيججت نگججارش، كيفيججت دفججاع شججفاهي و شججاخص هججاي ارزشججيابي شججامل  -ب

 مي باشد. 270دانشجو مطابق مصوبات دانشگاه در فرماستمرار درتحقيق 

دو نمره از نمره نهائی پروژه کارشناسی ارشد به ارائه به موقع گجزارش هجاي شجفاهي و كتبجي، كيفيجت  -ج
علمي در اجرای مراحل مختلف پژوهش، حضور فيزيكي مورد نظر استاد راهنما  و پيگيجري دانشججو بجرای 

د راهنمجا  اخجذ نمجره( از اسجتا 1)هجر نيمسجال  4و  3تصويب سمينار و پروژه اختصاص دارد که در نيمسال 
 را ببينيد(.   265شده و پس از آن قابل تغيير نخواهد بود )فرم 

 

 
 مراحل دريافت مجوز دفاع از پروژه  -4-2-9

دريافت فرم تاييديه صحت و اصالت نتايج و رعايت موازين اخالق پژوهش از سايت دانشکده و تکميل  -الف

 آن
 ترتيب زير:دريافت فرم مجوز دفاع از سايت دانشكده و تکميل آن با  -ب

  تكميل اطالعات فرم در بخش مربوط به دانشجو و مراجعه به دفتر تحصيالت تکميلجي دانشجکده

 جهت اطالع از اسامي داوران خارجي و داخلي
 تحويل نسخه هاي پايان نامه به استادان  راهنما، مشاور، داوران خارجي و داخلي 
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 لي دانشکده همراه با مدارک زير:تحويل فرم تکميل شده مجوز دفاع به دفتر تحصيالت تکمي 

آمججوزش  دفتججرخه )بججراي تعيججين محججل دفججاع بججه نسجج 3( در 269هاي دفججاع )فججرم اطالعيججه - 1

 کارشناسي مراجعه شود(

         2 - CD  حاوي فايل اطالعيه دفاع با قالبWORD  وPDF  اسكن عكس دانشجو + 
( همجراه بجا مسجتندات تاييجد شجده توسجط b 268و  a 268تحويل فرم هاي محصوالت پجروژه ) -3         

 استاد راهنما
 با امضاي استاد راهنما داخلی و خارجی  داوران "دعوت به جلسه"فرم   -4    

 تکميل فرم تعهد انجام اصالحات دانشگاه )موجود در سايت دانشکده(  -ج

و مجدير تحصجيالت تکميلجي  ارائه فرم مجوز دفاع تکميل شده همراه با فرم تعهد اصجالحات بجه کارشجناس -د
 دانشگاه جهت اخذ امضاء و عودت به دفتر تحصيالت تکميلي دانشکده

 
روز قبجل از تجاريخ دفجاع  10بر اساس مقررات، اخذ مجوز دفاع از تحصيالت تکميلجي دانشجگاه، حجداقل  :1تذکر مهم

 الزامي است.

 
، فرم مجوز دفاع توسط مجدير تحصجيالت  2 در بندتحت هيچ شرايطي بدون تحويل کليه مدارک مندرج  :2تذکر مهم

 تکميلي دانشکده تاييد نخواهد شد.
 

 
 مقررات برگزاري جلسات دفاعيه -5-2-9

در مقطع کارشناسي ارشد،جلسه دفاعيه  به مديريت استاد راهنما )يجا اسجتاد مجدعو داخلجي( بجه نماينجدگي از 

توجه به اينکه جلسه دفاعيجه يجک جلسجه با طرف معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشكده برگزار مي گردد.

 باشد، الزم است موارد ذيل رعايت شود.رسمي داوري مي
 

 جلسه دفاعيه الزامي است و بايد  5رشته با دانشجوي مورد نظر حداقل در حضور ساير دانشجويان هم

 در دفتر تحصيالت تکميلي دانشکده ثبت گردد.  
  دقيقه پايان نامه خود را شرح داده و از آن دفاع مي  25دانشجوي کارشناسي ارشد به طورمتوسط

 نمايد.

 خود را صرفاً به زبان فارسي کارشناسی ارشد نامه دانشجو موظف است ارائه شفاهي دفاعيه و پايان

 انجام دهد. همچنين اساليدهاي مربوطه بايد به زبان فارسي ارائه گردند.
 وي از جلسه دفاعيه، مدير جلسه از هيأت داوران تقاضا  پس از پايان ارائه دانشجو و ترک اعضاي خانواده

گويي سؤاالت و رفع ابهامات کند تا از دانشجو سؤاالت خود را بپرسند و دانشجو موظف به پاسخمي

 باشد. الزم است دانشجو شخصاً به سؤاالت پاسخ دهد.مي

  نمايد و دعوت به پرسش ميپس از اتمام پرسش هيأت داوران، مدير جلسه از ساير حضار و دانشجويان

سپس به درخواست مدير جلسه، کليه حضار به استثناي هيأت  .ها پاسخ دهددانشجو بايد به پرسش
 شوند.   داوران از جلسه خارج مي

  منظور جلوگيري از ايجاد اختالل در نظم جلسه دفاعيه، الزم است اقالم پذيرايي از دانشجويان در طي به

 مطالب دانشجو توزيع نشود و صرفاً درانتهاي جلسه و در حد عرف انجام پذيرد.جلسه و هنگام ارائه 
 اي که برداري و گرفتن عکس در طي دفاعيه و تا قبل از جلسه پرسش و پاسخ داوران، به گونهفيلم

برداري در زمان پرسش و پاسخ  ولي فيلمموجب اختالل در برگزاري جلسه دفاعيه نگردد، مجاز است ؛ 

 .باشديمجاز نم
  هاي تحصيالت تکميلي دانشگاه است.هاي دورهساير شرايط جلسه دفاعيه منطبق با آيين نامه 

 

 

 مراحل فارغ التحصيلي -10

 تكميل فرم تائيد انجام اصالحات پروژه به ترتيب زير:  -1-10

 ريافت فرم از سايت دانشکده و تکميل آن توسط دانشجود -الف

حجاوي مطالجب  CDنامجه( و يجا نامجه نحجوه نگجارش پايانهاي پجروژه )براسجاس آئينحويل نسخهت -ب
 خذ امضاءهاي كامپيوتري به استاد راهنما و ابرنامه +نامه پايان

 به كتابخانه دانشكده و دريافت رسيد CDتحويل يك نسخه پروژه + -10-2
 دانشجويي به دفتر تحصيالت تکميلي دانشکدهتحويل فرم تکميلي+ رسيد کتابخانه + کارت  -10-3

بجراي حجروف  Timesيجا ....  Arialبجراي حجروف فارسجي و  Zarو يجا  B Nazanin 14استفاده از فونجت  -10-4 

 انگليسي
 به کتابخانه مرکزي دانشگاه CDتحويل يک  -10-5

 
 و مشخصات زير باشند:هاي ارائه شده به کتابخانه دانشکده و دانشگاه بايد حاوي فايل ها  CDتوجه:
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  فايل كامل پايان نامه پس از انجام اصالحات با فرمتWORD  وPDF 

  تصوير فرم تاييديه داوران + تاييديه صحت و اصالت پايان نامه + مجوز بهره بجرداري از پايجان نامجه کجه در

 تمام موارد به امضاء افراد ذيربط رسيده باشد.

  مشخصات تايپ شده بر روي قابCD   ابق شكل زير:مط 

 
 

 
 

 پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 عنوان:

 استاد راهنما:

 دانشجو:

 

 ماه ......... سال ...........

 
 

 
 استاد راهنماتعيين  –11

دانشجو بايد در نيمسال اول تحصيلي نسبت به انتخاب استاد راهنماي خود اقدام نمايد. تعيين استاد راهنما  با 

مي  فعاليت هاي پژوهشي آنها صورترايش و كسب اطالع از زمينه هاي تخصصي و گ-مراجعه به استادان  گروه

 گيرد. به طور خالصه مراحل الزم به شرح زير مي باشد:
 

 
 ريخ مراجعه دانشجويان به استادان  توسط مدير گروه اعالم تا -1-11

( براي انتخاب استاد راهنما از دفتر تحصيالت 205فرم  مهر شده "تعيين استاد راهنما"  )فرم دريافت  -2-11
 تكميلي )يا مدير گروه(

مراجعه بازدید از سایت دانشکده برای آشنایی با سوابق و زمينه های پژوهشی استادان گروه و  -3-11

و انتظارات و مقررات خاص از زمينه هاي پژوهشي ات دقيق تر كسب اطالعایشان برای ه حضوري ب
 اساتيد 

 اعالم اولويت استادان  راهنما در بين مراجعين بر اساس سوابق و عالئق دانشجويان -4-11
مهر شده به استاد راهنما براي امضاء با توجه به اولويت هاي اعالم شده استاد  205تحويل فرم  -5-11

 راهنما   

 
فرم امضاء شده از طرف استاد راهنما به مدير گروه تحويل داده مي شود تا پس از تاييد نهائي و ثبت در صورت 

 جلسه گروه براي الصاق در پرونده دانشجو به دفتر تحصيالت تكميلي ارسال گردد. 
 

 مکان پذير نخواهد بود. تحت هيچ عنوان ا 205تغيير استاد راهنما پس از امضاء استاد راهنما در فرم   تذكر مهم:

 
 

 (Copyrightحصوالت علمي )ممنشور اخالقي پژوهش، حق چاپ و انتشار  -12

 منشور اخالق پژوهش  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -1-12
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با استعانت از خداي سبحان  و با اعتقاد راسخ به اينکه عالم محضر خداست و او همواره ناظر بر اعمال ماست و 

شايسته ي پژوهش هاي اصيل، توليد دانش جديد و بهسازي زندگاني بشر، ما دانشجويان و به منظور انجام 

 اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور:
 

تمام تالش خود را براي کشف حقيقت و فقط حقيقت به کار خواهيم بست و از هرگونه جعل و تحريف در فعاليت 
شگران، پژوهيدگان )انسان، حيوان، گياه و اشياء(، سازمان ها و ساير هاي علمي پرهيز مي کنيم. حقوق پژوه

صاحبان حقوق را به رسميت مي شناسيم و در حفظ آن مي کوشيم. به مالکيت مادي، معنوي آثارپژوهشي ارج 

مي نهيم، براي انجام پژوهشي اصيل اهتمام ورزيده و از سرقت علمي و ارجاع نامناسب اجتناب مي کنيم. 
يبندي به انصاف و اجتناب از هرگونه تبعيض و تعصب، در کليه ي فعاليت هاي پژوهشي، رهيافتي نقادانه ضمن پا

اتخاذ خواهيم کرد. ضمن امانت داري، از منابع و امکانات اقتصادي، انساني و فني موجود استفاده بهره ورانه 
همپوشان و چندگانه )تکه اي( پرهيز مي خواهيم کرد. از انتشار غيراخالقي نتايج پژوهش نظير انتشار موازي، 

يت هاي لکنيم. اصل محرمانه بودن و رازداري را محور تمام فعاليت هاي پژوهشي خود قرار مي دهيم. در همه فعا

پژوهشي به منافع ملي توجه کرده و براي تحقق آن مي کوشيم.خويش را ملزم به رعايت کليه ي هنجارهاي 
رات، سياست هاي حرفه اي، سازماني، دولتي و راهبردهاي ملي در همه ي علمي رشته  خود، قوانين و مقر

مراحل پژوهش مي دانيم. رعايت اصول اخالق در پژوهش را اقدامي فرهنگي مي دانيم و به منظور بالندگي اين 
 فرهنگ به ترويج و اشاعه ي آن در جامعه اهتمام مي ورزيم.

 
 تعهدات دانشجو  -2-12

  ( 205استاد راهنما )فرمدانشجو به   کتبی تعهدمتن 

 

اينجانب با اطالع كامل از آئين نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تقجاضجا دارم كجه جنجابعالي بعنجوان استجاد راهنما ، 

همچنين با مطالعه آئين نامه " ارتقاء امانت داري در حوزه مسئوليت هدايت تحصيلي اينجانب را تقبل فرمائيد. 
جتناب از هر گونه تخلف پژوهشي دانسته و كامال واقفم كه كليه نتايج علمي و عملي پژوهش" خود را ملزم به ا

پروژه كارشناسي ارشد اينجانب متعلق به دانشگاه بوده و ارائه كل يا بخشي از آن به هر شخص حقيقي يا 
قابل   اهنمابدون مجوز كتبي استاد رحقوقي در دوران تحصيل يا  بعد از آن و يا در صورت انصراف از تحصيل 

 پيگرد قانوني است. 
 

  در امانت داری در حوزه پژوهشتخلف مصادیق 

 

 کپي برداري )استفاده از متن و يا نتايج و محصوالت پژوهشي ديگران بدون ذکر مرجع(  -1-2-12
 سپردن مطالعات و يا پژوهش مربوط به پايان نامه يا سمينار خود به ديگران   -2-2-12

 ارائه نتايج غير واقعي   -3-2-12
 قرار دادن نتايج پژوهش در اختيار ديگران   -4-2-12

کتاب از نتايج سمينارها و پايان نامه ها قبل يا بعد از فارغ ارسال مقاالت، گزارش ها و چاپ   -5-2-12

 التحصيلي
 همكاري در انجام مطالعات و يا پژوهش مربوط به پايان نامه ديگران  -6-2-12

 تحريف در استفاده از نتايج مراجع  -7-2-12
 اصل از تحقيقات به استاد راهنما عدم ارائه کليه نتايج ح -8-2-12

 مخدوش کردن پذيرش مقاالت و کتب   -9-2-12


