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  مقدمه -1

هدف از ایجاد  این دوره تحصیلی تربیت دانش آموختگانی است که با اشتغال در حوزه هاي مهندسی برق بتوانند به نحو مؤثري 
توانند در زمینه هاي  تگان این دوره میپاسخگوي نیازها و کمبودهاي صنعتی و علمی کشور باشند. همچنین دانش آموخ

  هاي صنعتی کشور فعالیت نمایند. هاي مجري طرحها، مراکز تحقیقاتی و سازمانآموزشی و پژوهشی در دانشگاه
براي مختلف ها و گرایش هاي ها و مقررات دانشکده مهندسی برق  در گروه نامهدر این راهنما برنامه هاي آموزشی، آئین

گردد ضمن مطالعه دقیق آن تا پایان دوره ارشد شرح داده شده است. از دانشجویان محترم درخواست میکارشناسیدانشجویان 
مقررات آئین نامه ها و سایر  را در نظر داشته باشند. عالوه براین راهنما،مقررات آموزشی و پژوهشی دانشکده  تحصیلی خود

ها و قوانین تحصیلی دانشکده برق می باشند، در سایت میل کننده سیاستدانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري که تک
مقررات در مراحل مختلف دوره کارشناسی  . در هر حال کسب اطالعات الزم و رعایتقابل دسترس اندهاي دانشکده و دانشگاه 

  زیر است: دا نشکده برق داراي گروه ها و گرایش هاي تخصصیارشد به عهده دانشجویان گرامی میباشد.  
  

  گروه الکترونیک 
  گرایش سیستم هاي الکترونیک دیجیتال -الف                 
  گرایش مدارهاي مجتمع الکترونیک - ب                  
  گرایش افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک - ج                  

  
 گروه قدرت 

 سیستم هاي قدرت گرایش –الف            
 گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی -ب           
 هاي الکتریکیگرایش حفاظت شبکه  - ج            

  
 گروه کنترل 

 کنترل -الف                 
 

  
  گروه مخابرات 

 سیستم گرایش مخابرات  -الف           
 میدان و موج گرایش مخابرات -ب            
  و رمزنگاري امن گرایش مخابرات  -ج            

  
  (بیو الکتریک)گروه مهندسی پزشکی  
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  کارشناسی ارشد  دورهتحصیل در مقررات عمومی  -2
  

تا پایان دوره،کلیه فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی دانشجو مانند انتخاب نوع دروس، تعداد واحد ها، موضوع  - 2-1
و فقط با موافقت و تایید استاد راهنما  …سمینار، موضوع پروژه تحقیقاتی، نگارش مقاالت، زمان بندي امور و 

 قانونی و قابل اجراست.مدیر گروه 
 

پژوهشی -تا زمانی که استاد راهنماي دانشجو توسط گروه تعیین نشده باشد، مدیر گروه به مسائل آموزشی - 2-2
 دانشجو رسیدگی می کند.  

 
مقررات است. میزان حضور تحصیل در طول دوره تمام وقت بوده و هر گونه اشتغال دانشجویان بر خالف  - 2-3

 فیزیکی دانشجویان در آزمایشگاه هاي تحقیقاتی با نظر استادان  راهنما تعیین می شود.
  

کارشناسان دفتر تحصیالت طریق از در موارد خاص و(الزم است دانشجویان با توجه به مقررات دانشکده/دانشگاه  - 2-4
وس،  سمینار و پروژه پایانی خودرا به طور دقیق ، کلیه زمان بندي هاي ضروري براي اخذ در)تکمیلی دانشکده

 رعایت نمایند.
 

ارائه گزارش هاي مستمر علمی شفاهی و یا کتبی در مقاطع مختلف دوره آموزشی و پژوهشی و با زمان بندي   - 2-5
هاي  استاد راهنما از مهمترین وظایف دانشجویان می باشد ودر ارزیابی پایان نامه آن ها  مستقیما تاثیر می 

 ذارد.گ
 

دانشجویان، بعضی از دروس کارشناسی ارشد را در دوره کارشناسی گذرانیده باشند،  نمی توانند   در صورتی که - 2-6
آن دروس را مجددا اخذ نمایند. در این صورت به منظور جلوگیري از هر گونه اشتباه، ارائه کتبی عناوین این 

ر این صورت ممکن است در زمان فارغ التحصیلی و دروس به مدیر گروه در ابتداي تحصیل الزامی است. در غی
 دچار مشکالت جدي گردد. دانشجو اختیاري و جبرانی ، الزامی تطبیق دروس

 
اگرچه نمرات دروس جبرانی در معدل دانشجویان کارشناسی ارشد وارد نمی شوند، دانشجو موظف است تمام  - 2-7

 بگذراند.با موفقیت  12آن ها را با حداقل نمره 
 

 ن دروس جبرانی به صورت معرفی به استاد تحت هیچ عنوان مجاز نیست.گذراند  - 2-8
 

 درخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی مجاز نیست. - 2-9
 

شود. در صورتی که واحد درس جبرانی، یک ماه به طول سنوات تحصیلی دانشجو اضافه می 2به ازاي اخذ هر  - 2-10
را اخذ نماید و به این منظور سنوات دانشجو  ها ید مجددا آنس جبرانی نشود، باودانشجو موفق به گذراندن در

 د. ناخذ می گردتحصیلی مجددا افزایش نخواهد یافت. به طور معمول دروس جبرانی در ابتداي دوره 
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محصوالت آموزشی وپژوهشی هر دانشجو در طول دوره متعلق به دانشگاه بوده و صرفا با مجوز استاد راهنما قابل  - 2-11
تفاده در داخل یا خارج از دانشگاه می باشد. ارسال و چاپ هر گونه گزارش، مقاله علمی و محصوالت ارائه یا اس

 ).2-12(توضیحات بیشتر در بخش  دیگر فقط با اجازه استاد راهنما مقدور بوده و باید به نام دانشگاه باشد
 

روه الزامی است. حضور و غیاب گپروژه ها و سمینار هاي کارشناسی ارشد  یان درجلسات دفاعیهشرکت دانشجو - 2-12
 توسط دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکدة برق صورت می گیرد.

 
با توجه به د. کلیه مقررات و اطالعات مربوط به تحصیل دانشجویان در سایت دانشکده برق اطالع رسانی می شو - 2-13

	 200سري "اینکه فرم هاي  به  د، نکارشناسی ارشد می باش متعلق به مراحل مختلف تحصیلی دوره"
این فرم ها را در ابتداي تحصیل مالحظه مقررات دانشکده بهتر از شناخت دانشجویان توصیه می شود براي 

فرم ها را فقط به صورت تحصیل، دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده برق این طی متذکر می شود در نمایند. 
 تحویل می گیرد. تایپ شده

 
اکیدا در اختیار آموزش دانشگاه می باشد، تمدید زمان بندي   گلستان هبا توجه به این که دسترسی فنی به سامان - 2-14

هاي تحصیلی  در کلیه مواردي که دانشجو باید درخواستلذا ها از طریق دانشکده به هیچ عنوان مقدور نیست.
قابل  الزامی بوده و رعایت زمان بندي هاي دانشکده/دانشگاه ریق این سامانه ارسال نماید، دقت درخود را از ط

 تغییر نیست. 
 

تحصیلی می باشد. در صورت  نیمسال 4سال مشتمل بر  2حداکثر طول دوره تحصیالت تکمیلی در هر گرایش - 2-15
تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده و کمیته منتخب تحصیالت تکمیلی دانشگاه، مجوز ثبت نام در  نیاز به

طول دوره تحصیلی در صورت موافقت کمیته منتخب  به بعد 94نیمسال پنجم داده می شود. براي ورودي هاي 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه، حداکثر تا شش نیمسال قابل افزایش است که  براي نیمسال ششم  شهریه دریافت 

 می شود. 
 

ل در تحصیل شده باشد، الزم در صورت وقوع حوادث خاص که خارج از اختیار دانشجو اتفاق افتاده و باعث اختال - 2-16
 با مدارك خواسته شده در فرم، تکمیل و ارسال گردد.همراه میته منتخب دانشگاه  فرم ک است

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

ی به واحد آموزشی و پژوهش 32باید حداقل کارشناسی ارشد نیمسال می باشد. دانشجویان براي اتمام دوره 
 نند:گذرابزیر را با موفقیت  جدول شرح

  
  

  واحد 24  درس 8
  واحد 2  سمینار
  واحد 6  پروژه
  واحد 32  جمع 
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  گروه الكترونيك

  
  گروه الكترونيكدوره کارشناسی ارشد  آموزشي برنامه های  -۳

  گرایش سیستم هاي الکترونیک دیجیتال -۳-1

  دروس جبرانی  -الف 

الف را در کارنامه دوره کارشناسی خود داشته باشند. در غیر ایـن   -1-3است حداقل دروس جدول  یان هر گرایش الزمدانشجو
  صورت، توسط مدیر گروه این دروس به عنوان دروس جبرانی براي دانشجو تعیین می شوند. 

  
  الف -1-3جدول 

یف
رد

  

  واحد دروس جبرانی

   3  )1(میکروپروسسور   2سیستم هاي دیجیتال   1
  3  3یک الکترون  2

  

  انتخابی -دروس تخصصی الزامی -ب 

کـه اسـتاد راهنمـا تعیـین      در صورتی (یا مدیر گروه ي خودبا نظر استاد راهنماکارشناسی ارشد دانشجویان باید در طول دوره 
  انتخاب و با موفقیت بگذرانند.    ب -1-3جدول را ازواحد) از دروس گرایش خود  12( درس 4حداقل  نشده باشد)،

  
  ب -1-3ل جدو

یف
رد

  

  واحد انتخابی- دروس تخصصی الزامی
  3  الکترونیک دیجیتال پیشرفته  1
 3  ریز پردازنده پیشرفته  2
 3  (VLSI)مدارهاي مجتمع خیلی فشرده   3
 3  معماري کامپیوتر پیشرفته  4
 3  (DSP)پردازش سیگنال دیجیتال   5
 3  پردازش تکاملی  6
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  اختیاري -دروس تخصصی   - ج 

دوره کارشناسی ارشـد خـود را از مـابقی دروس    درس  8از درس باقیمانده  4ي خود با نظر استاد راهنما توانندن می دانشجویا
ج اخـذ نماینـد. در    -1-3اختیاري جدول  -و یا از  دروس تخصصیانتخابی بند قبل) -الزامیدرس  4بر  مازادب ( -1-3جدول 

از گرایش تخصصی دانشجویان از سـایر   خارجمی تواند  اختیاري–تخصصی درس از دروس  2صورت نیاز و تایید استاد راهنما، 
  گرایش ها/رشته هاي دانشکده برق یا سایر دانشکده ها/دانشگاه ها اخذ شود.

  
  ج -1-3جدول 

یف
رد

  

  واحد اختیاري - دروس تخصصی
  3  مدارهاي واسط  1
 3  شبکه هاي انتقال داده ها  2
 ASIC/FPGA 3مدارهاي   3
  3  اي سیگنال هاي دیجیتالپردازشگره  4
 3  تشخیص و تحمل خرابی  5
6  VHDL  3 
  3 سیستم هاي چند پردازنده اي با کارآیی باال  7
 3  سیستم هاي نهفته  8
 3  فناوري ساخت مدارهاي دیجیتال  9

  3 (A/D , D/A)هاي داده مجتمع  مبدل  10
  3  طراحی سیستم هوشمند  11
 3  زمون پذیرآزمون پذیري و طراحی سیستم هاي آ  12
 3  پردازش موازي  13
  3  بینایی ماشین  14
 3  آزمون غیرمخرب  15
 3  شبکه هاي میان ارتباطی  16
   3الی  1  آزمایشگاه تخصصی   17
 3  در سیستم هاي الکترونیک دیجیتال  1مباحث ویژه    18
 3  در سیستم هاي الکترونیک دیجیتال   2مباحث ویژه    19
 6  از گرایش تخصصیحداکثر دو درس خارج   20
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  گرایش مدارهاي مجتمع الکترونیک -3-2

  دروس جبرانی  -الف 

الف را در کارنامه دوره کارشناسی خود داشته باشند. در غیر ایـن   -2-3یان هر گرایش الزم است حداقل دروس جدول دانشجو
  می شوند. صورت،  توسط مدیر گروه این دروس به عنوان دروس جبرانی براي دانشجو تعیین 

  
  

  الف -2-3جدول 

یف
رد

  

  واحد دروس جبرانی 

   3  فیزیک الکترونیک  1
  3  3الکترونیک   2

  
  

  انتخابی -دروس  الزامی  -ب 

کـه اسـتاد راهنمـا تعیـین      در صورتی (یا مدیر گروهي خود با نظر استاد راهنماکارشناسی ارشد دانشجویان باید در طول دوره 
  انتخاب و با موفقیت بگذرانند.   ب -2-3جدول را ازواحد) از دروس گرایش خود  12( درس 4حداقل  نشده باشد)،

  
  

  ب -2-3جدول 

یف
رد

  
  واحد  انتخابی -دروس الزامی 

  3 (CMOS)مدارهاي مجتمع خطی   1
 3  تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نیم رسانا  2
 3 (RFIC)مدارهاي مجتمع فرکانس رادیویی   3
  3  (A/D , D/A)ع مبدلهاي داده مجتم  4
 3  سیستم بر تراشه  5
 3  مدارهاي مجتمع توان پائین  6

  

  

  اختیاري- دروس تخصصی  - ج 

دوره کارشناسی ارشـد خـود را از مـابقی دروس    درس  8از درس باقیمانده  4ي خود با نظر استاد راهنما تواننددانشجویان می 
ج اخـذ نماینـد. در    -2-3اختیاري جدول  -یا از  دروس تخصصی وانتخابی بند قبل) -الزامیدرس  4بر  مازادب ( -2-3جدول 

از گرایش تخصصی دانشجویان از سـایر   خارجمی تواند  اختیاري–درس از دروس تخصصی  2صورت نیاز و تایید استاد راهنما، 
  گرایش ها/رشته هاي دانشکده برق یا سایر دانشکده ها/دانشگاه ها اخذ شود.
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  ج -2-3جدول 

یف
رد

  

  واحد  اختیاري - تخصصیدروس 
  3 (VLSI)مدارهاي مجتمع خیلی فشرده   1
 3  مدارهاي مجتمع نوري  2
3  VHDL 3 
  3  مدارهاي مجتمع یکپارچه ریز موج  4
 3  مدارهاي مجتمع نوري  5
 3  الکترونیک لیزر  6
  3  (CMOS)مدارهاي مجتمع خطی پیشرفته   7
 3  مدارهاي زیست الکترونیک  8
 3  فیلترهاي مجتمع  9

  3 مدارهاي پهن باند  10
  3  طراحی و کاربردهاي مدارهاي حالت جریان  11
   3الی  1  آزمایشگاه تخصصی   12
   3  در مدارهاي مجتمع الکترونیک   1مباحث ویژه   13
  3  در مدارهاي مجتمع الکترونیک 2مباحث ویژه   14
 6  حداکثر دو درس خارج از گرایش تخصصی  15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩ 
  ۹۴۱۱۱۹نسخه 

 

  افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیکگرایش   - 3-3

  دروس جبرانی  -الف 

الف را در کارنامه دوره کارشناسی خود داشته باشند. در غیر ایـن   -3-3یان هر گرایش الزم است حداقل دروس جدول دانشجو
  صورت،  توسط مدیر گروه این دروس به عنوان دروس جبرانی براي دانشجو تعیین می شوند. 

  
  الف -3-3جدول 

یف
رد

  

  واحد دروس جبرانی 

   3 فیزیک الکترونیک  1
  3  3الکترونیک   2

  

  انتخابی –دروس الزامی  -ب 

کـه اسـتاد راهنمـا تعیـین      در صورتی (یا مدیر گروهي خود با نظر استاد راهنماکارشناسی ارشد دانشجویان باید در طول دوره 
  انتخاب و با موفقیت بگذرانند.    ب -3-3جدولازرا واحد) از دروس گرایش خود  12( درس 4حداقل  نشده باشد)،

  
  

  ب -3-3جدول 

یف
رد

  

  واحد  انتخابی -دروس الزامی 

  3 افزاره هاي نیم رسانا  1
 3  تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نیم رسانا  2
 3 الکترونیک کوانتمی  3
  3  الکترونیک نوري  4
 3  نانو الکترونیک  5
 3  (CMOS)مدارهاي مجتمع خطی   6

  
  
  اختیاري - دروس تخصصی  -ج

دوره کارشناسی ارشـد خـود را از مـابقی دروس    درس  8از درس باقیمانده  4ي خود با نظر استاد راهنما تواننددانشجویان می 
ج اخـذ نماینـد. در    -3-3اختیاري جدول  -و یا از  دروس تخصصیانتخابی بند قبل) -الزامیدرس  4بر  مازادب ( -3-3جدول 

از گرایش تخصصی دانشجویان از سایر  خارجمی تواند   اختیاري–درس از دروس تخصصی  2تایید استاد راهنما،  صورت نیاز و
  گرایش ها/رشته هاي دانشکده برق یا سایر دانشکده ها/دانشگاه ها اخذ شود.

  
  
  



١٠ 
  ۹۴۱۱۱۹نسخه 

 

  ج -3-3جدول 

یف
=رد

  

  واحد  اختیاري - دروس تخصصی 

  3 مدارهاي مجتمع نوري  1
 3  ابررسانایی  2
 3  بلورهاي فوتونی  3
  3  زیست حسگرها  4
 3  مشخصه یابی مواد و افزاره هاي نیم رسانا  5
 3  الکترونیک نوري پیشرفته  6
  3  فیزیک حالت جامد پیشرفته  7
 3  شبیه سازي افزاره هاي نیم رسانا  8
 3  آزمون غیرمخرب  9
  3  (RFIC)مدارهاي مجتمع فرکانس رادیویی   10
  3  سازيادوات نانو و مجتمع   11
   3الی  1  آزمایشگاه تخصصی   12
   3  در افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک   1مباحث ویژه   13
  3  در افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک  2مباحث ویژه   14
 6  حداکثر دو درس خارج از گرایش تخصصی  15

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  



١١ 
  ۹۴۱۱۱۹نسخه 

 

  
  گروه قدرت

  
  روه قدرت گدوره کارشناسی ارشد  آموزشي برنامه های  -4

  هاي قدرتگرایش سیستم -4-1

  دروس جبرانی -الف

واحـد)   6درس ( 2حداقل به این گرایش وارد شده اند، الزم است،  دانشجویانی که  از سایر رشته ها یا گرایش هاي کارشناسی 
  با نظراستاد راهنماي خود  اخذ  نمایند.   نیمسال اولالف را در  -1-4از دروس جبرانی جدول 

  
  الف -1-4 جدول

یف
رد

  

  واحد دروس جبرانی 

  3  3هاي الکتریکی ماشین  1
  3  2هاي قدرت  بررسی سیستم  2
  3  یکی از دروس کارشناسی قدرت   3

  

  انتخابی - دروس تخصصی الزامی -ب

ا تعیـین  (یا مدیر گروه در صورتی که اسـتاد راهنمـ   ي خود با نظر استاد راهنمادانشجویان باید در طول دوره کارشناسی ارشد 
  انتخاب و با موفقیت بگذرانند.    ب -1-4واحد) از دروس گرایش خود را از جدول 9( درس 3حداقل نشده باشد)،

  
  ب -1-4جدول 

یف
رد

  

  پیشنیاز  واحد  انتخابی - دروس الزامی  
  3هاي الکتریکیو ماشین 2هاي قدرت بررسی سیستم  3  1هاي قدرت الکتریکی دینامیک سیستم  1
  2هاي قدرت بررسی سیستم  3  ي الکتریکیتوزیع انرژ  2
   2هاي قدرت بررسی سیستم  3  هاي قدرت پیشرفته برداري از سیستمبهره  3
   2هاي قدرت بررسی سیستم  3  هاي قدرتبررسی حالتهاي گذرا در سیستم  4
  ها حفاظت و رله  3  هاي قدرت حفاظت پیشرفته سیستم  5
  و فشارقوي ها عایق  3  ها و فشارقوي فناوري عایق  6



١٢ 
  ۹۴۱۱۱۹نسخه 

 

  اختیاري - دروس تخصصی   -ج

دوره کارشناسـی ارشـد خـود را از مـابقی     درس  8از س باقیمانـده  ودر بقیـه  ي خود با نظر استاد راهنما تواننددانشجویان می 
ج اخذ نمایند.  -1-4اختیاري جدول -و یا از  دروس تخصصیانتخابی بند قبل) -الزامیدرس  3مازاد برب ( -1-4دروس جدول 

از گـرایش تخصصـی دانشـجویان از     خارجمی تواند   اختیاري–درس از دروس تخصصی  2صورت نیاز و تایید استاد راهنما،  در
  سایر گرایش ها/رشته هاي دانشکده برق یا سایر دانشکده ها/دانشگاه ها اخذ شود.

  
  

  ج -1-4جدول 

یف
رد

  

  واحد  اختیاري - دروس تخصصی 

 3  کنترل توان راکتیو  1
 3  2هاي قدرت ک سیستمدینامی  2
 3  ساختار یافته هاي قدرت تجدید سیستم  3
 3  کیفیت توان الکتریکی  4
 3  هاي قدرتقابلیت اطمینان در سیستم  5
 3  مدیریت بار و انرژي  6
 3  هاي قدرتهماهنگی عایقی در سیستم  7
 3  هاي نوبررسی و شناخت انرژي  8
 FACTS(  3پذیر (ادوات  سیستم هاي انتقال جریان متناوب انعطاف  9
 3  تئوري و کاربرد کلیدهاي قدرت  10
 3  هاي قدرتها درسیستمهارمونیک  11
 3 هاي قدرتهاي جریان خطا در شبکهمحدودکننده  12
 3  مالحظات سازگاري الکترومغناطیسی در مهندسی برق  13
 3  1الکترونیک قدرت  14
 3  2الکترونیک قدرت  15
 3  اي الکتریکیتئوري جامع ماشین ه  16
 3  اصول کنترل مدرن  17
 3  هاي الکتریکیطراحی ماشین  18
 3  کنترل محرکه هاي الکتریکی   19
 3  شبکه هاي توزیع هوشمند   20
 3  روشهاي اجزاء محدود در الکترومغناطیس  21
 3  هاي قدرتبررسی احتمالی سیستم  22
 3  مدیریت انرژي و بار  23
 3  سازي و مدلسازيشبیه  24
 3  کنترل بهینه  25
 3  هاي کنترل دیجیتال سیستم  26
 3  کنترل فرایندهاي اتفاقی  27



١٣ 
  ۹۴۱۱۱۹نسخه 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 3  هاي خبره در شبکه قدرتکاربرد سیستم  28

 3  هاي عصبیشبکه  29

 3  در مهندسی قدرت 1مباحث ویژه   30
 3  در مهندسی قدرت  2مباحث ویژه   31
 6  حداکثر دو درس خارج از گرایش تخصصی  32



١۴ 
  ۹۴۱۱۱۹نسخه 

 

  هاي الکتریکی و الکترونیک قدرتگرایش ماشین - 4-2

  دروس جبرانی -الف

واحـد) از دروس   6درس ( 2 حـداقل دانشجویانی که  از سایر رشته ها یا گرایش هاي کارشناسی به این گرایش وارد شده انـد،  
  د راهنماي خود  اخذ  نمایند.  با نظراستا نیمسال اولالف را در  -2-4جبرانی جدول 

  
  الف -2-4جدول 

یف
رد

  

  واحد دروس جبرانی 

  3  3هاي الکتریکی ماشین  1
  3  الکترونیک صنعتی  2
  3  یکی از دروس کارشناسی قدرت   3

  
  

  انتخابی - دروس تخصصی الزامی -ب

گروه در صورتی که اسـتاد راهنمـا تعیـین    (یا مدیر  ي خود با نظر استاد راهنمادانشجویان باید در طول دوره کارشناسی ارشد 
  انتخاب و با موفقیت بگذرانند.    ب -2-4واحد) از دروس گرایش خود را از جدول 9( درس 3حداقل نشده باشد)،

  
  

  ب -2-4جدول 

یف
رد

  

  پیشنیاز  واحد  انتخابی -دروس الزامی 
  الکترونیک صنعتی  3  1الکترونیک قدرت  1
  1قدرت الکترونیک  3  2الکترونیک قدرت  2
  3هاي الکتریکیماشین  3  هاي الکتریکی تئوري جامع ماشین  3
  3هاي الکتریکیماشین  3  هاي الکتریکی طراحی ماشین  4
  -  3  اصول کنترل مدرن  5
  هاي الکتریکی تئوري جامع ماشین  3  کنترل محرکه هاي الکتریکی  6

  
  اختیاري - دروس تخصصی   -ج

دوره کارشناسی ارشد خود را از مابقی دروس درس  8از س باقیمانده ودربقیه ي خود راهنمابا نظر استاد  تواننددانشجویان می 
ج اخـذ نماینـد. در    -2-4اختیـاري جـدول   -و یا از  دروس تخصصیانتخابی بند قبل) -الزامیدرس  3مازاد برب ( -2-4جدول 

از گرایش تخصصی دانشجویان از سایر  خارجد می توان  اختیاري–درس از دروس تخصصی  2صورت نیاز و تایید استاد راهنما، 
  گرایش ها/رشته هاي دانشکده برق یا سایر دانشکده ها/دانشگاه ها اخذ شود.

  
  



١۵ 
  ۹۴۱۱۱۹نسخه 

 

  ج -2-4جدول 

یف
رد

  واحد  اختیاري - دروس تخصصی   
  3  توزیع انرژي الکتریکی  1
 3  ا و فشارقويه فناوري عایق  2
 3  ساختار یافته هاي قدرت تجدید سیستم  3
 3  1امیک سیستمهاي قدرت الکتریکیدین  4
 3  هاي قدرتکنترل توان راکتیو در سیستم  5
 3  هاي قدرت پیشرفتهبرداري از سیستم بهره  6
 3  هاي قدرت هاي گذرا در سیستم بررسی حالت  7
 3  هاي قدرتحفاظت پیشرفته سیستم  8
 3  هاي نوبررسی و شناخت انرژي  9

 3  کیفیت توان الکتریکی  10
 3  هاي کنترل حرکت پیشرفتهسیستم  11
 3  هاي قدرتهماهنگی عایقی در سیستم  12
 3  هاي قدرتهاي جریان خطا در شبکهمحدودکننده  13
 3  هاي قدرتقابلیت اطمینان در سیستم  14
 3  تئوري و کاربرد کلیدهاي قدرت  15
 3  هاي قدرتها درسیستمهارمونیک  16
 FACTS 3ادوات   17
 3  ازگاري الکترومغناطیس در مهندسی برقمالحظات س  18
 3 مدیریت بار و انرژي  19
 3  شبکه هاي توزیع هوشمند   20
 3  روشهاي اجزاء محدود در الکترومغناطیس  21
 3  هاي قدرتبررسی احتمالی سیستم  22
 3  هاي قدرت دینامیک غیرخطی سیستم  23
 3  سازي و مدلسازيشبیه  24
 3  کنترل بهینه  25
 3  هاي کنترل دیجیتالتمسیس  26
 3  کنترل فرایندهاي اتفاقی  27
 3  هاي خبره در شبکه قدرت کاربرد سیستم  28
  3  هاي عصبیشبکه  29
 3  ماشین هاي الکتریکی مدرن  30
 3  هاي الکتریکی کنترل ماشین  31
 3  طراحی مبدل هاي الکترونیک قدرت  32
 3  تروش هاي نوین کنترل مبدل هاي الکترونیک قدر  33
 3  هاي الکتریکی خطی طراحی ماشین  34
 3  در مهندسی قدرت 1مباحث ویژه   35



١۶ 
  ۹۴۱۱۱۹نسخه 

 

 3  در مهندسی قدرت  2مباحث ویژه   36
 6  حداکثر دو درس خارج از گرایش تخصصی  37

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧ 
  ۹۴۱۱۱۹نسخه 

 

  هاي الکتریکیگرایش حفاظت شبکه -4-3

  دروس جبرانی -الف

واحـد) از دروس   6درس ( 2، حـداقل ا گرایش هاي کارشناسی به این گرایش وارد شـده انـد  دانشجویانی که  از سایر رشته ها ی
  با نظراستاد راهنماي خود  اخذ  نمایند.   نیمسال اولالف را در  -3-4جبرانی جدول 

  
  

  الف -3-4جدول 

یف
رد

  

  واحد دروس جبرانی 

  3  2هاي قدرت بررسی سیستم  1
  3  حفاظت و رله ها  2
  3  کارشناسی قدرت یکی از دروس   3

  
  

  انتخابی - دروس تخصصی الزامی -ب

(یا مدیر گروه در صورتی که اسـتاد راهنمـا تعیـین     ي خود با نظر استاد راهنمادانشجویان باید در طول دوره کارشناسی ارشد 
  .  انتخاب و با موفقیت بگذرانند  ب -3-4واحد) از دروس گرایش خود را از جدول 9( درس 3حداقل نشده باشد)، 

  
  

  ب -3-4جدول 

یف
رد

  

  پیشنیاز  واحد  انتخابی -دروس الزامی 
   2هاي قدرت بررسی سیستم  3  هاي قدرت پیشرفتهبرداري از سیستمبهره  1
   2هاي قدرت بررسی سیستم  3  هاي قدرتهاي گذرا در سیستم بررسی حالت  2
  هاحفاظت و رله  3  هاي قدرتحفاظت پیشرفته سیستم  3
  پیشرفته سیستم هاي قدرتحفاظت   3  جامع شبکه هاي قدرت حفاظت گسترده و  4

  
  اختیاري - دروس تخصصی  -ج

دوره کارشناسی ارشد خود را از مابقی دروس درس  8از س باقیمانده ودر بقیهي خود با نظر استاد راهنما تواننددانشجویان می 
ج اخـذ نماینـد. در    -3-4اختیـاري جـدول   -تخصصیو یا از  دروس انتخابی بند قبل) -الزامیدرس  3مازاد برب ( -3-4جدول 

از گرایش تخصصی دانشجویان از سـایر   خارجمی تواند  اختیاري–درس از دروس تخصصی  2صورت نیاز و تایید استاد راهنما، 
  اه ها اخذ شود.گرایش ها/رشته هاي دانشکده برق یا سایر دانشکده ها/دانشگ

  
  
  



١٨ 
  ۹۴۱۱۱۹نسخه 

 

  ج -3-4جدول 

یف
رد

  

  پیشنیاز  واحد  رياختیا - دروس تخصصی 

    3  هاي قدرت هماهنگی عایقی در سیستم  1
   3  تئوري و کاربرد کلیدهاي قدرت  2
   3  الکتریکی کیفیت توان  3
   3  هاي قدرت محدود کننده هاي جریان خطا در سیستم  4
  1مخابرات  3  هاي حفاظتیکاربرد فناوري اطالعات و انتقال داده در سیستم  5
   3  زیع بامنابع تولید پراکندههاي توشبکه حفاظت  6
   3  شناسایی آماري الگو  7
   3  ها ها و نیروگاهحفاظت و کنترل گسترده دیجیتالی پست  8
   3  شبکه هاي توزیع هوشمند  9

   3  در مهندسی قدرت  1مباحث ویژه   10
   6  حداکثر دو درس خارج از گرایش تخصصی  11

  

 

  

  
  
  
  
  
  



١٩ 
  ۹۴۱۱۱۹نسخه 

 

  
  گروه کنترل 

  
  گروه کنترل دوره کارشناسی ارشد  شي آموزبرنامه های -5

  دروس جبرانی -الف

الـف را   -5دروس جبرانی جدول شده اند، کلیه دانشجویانی که  از سایر رشته ها یا گرایش هاي کارشناسی به این گرایش وارد 
  جبرانی اخذ نمایند.به عنوان دروس  نیمسال اولدر نیز 

  
  الف - 5جدول 

یف
رد

  

  واحد دروس جبرانی 

  3 ول کنترل مدرناص 1
  3 کنترل دیجیتال 2

  
  انتخابی  -دروس تخصصی الزامی   -ب

کـه اسـتاد راهنمـا تعیـین      در صورتی (یا مدیر گروهي خود با نظر استاد راهنماکارشناسی ارشد دانشجویان باید در طول دوره 
  با موفقیت بگذرانند.   انتخاب و ب -5 جدول را ازواحد) از دروس گرایش خود  9( درس 3حداقل نشده باشد)،

  
  

  ب - 5جدول 

یف
رد

  

  واحد  انتخابی - دروس الزامی  

  3 ریاضیات مهندسی پیشرفته 1
  3 کنترل غیرخطی 2
  3 کنترل بهینه 3
  3 کنترل چند متغیره 4
  3 کنترل فرآیند پیشرفته 5
  3 کنترل فرآیندهاي تصادفی 6

  



٢٠ 
  ۹۴۱۱۱۹نسخه 

 

  اختیاري- دروس تخصصی  - ج 

درس دوره کارشناسـی ارشـد خـود را از مـابقی دروس      8س باقیمانده از ، دروي خودبا نظر استاد راهنماند دانشجویان می توان
اخذ نمایند. در صـورت  ج  -5ول اختیاري جد -و یا از  دروس تخصصیانتخابی بند قبل) -الزامیدرس  3ب (مازاد بر -5جدول 

می تواند از سایر گرایش ها/رشته هاي دانشکده بـرق یـا سـایر     اختیاري -درس از دروس تخصصی 2تاد راهنما، نیاز و تایید اس
  دانشکده ها/دانشگاه ها اخذ شود.

  
  ج - 5جدول 

یف
رد

  

  واحد  اختیاري - دروس تخصصی 
 3 شناسایی سیستم  1
 3  سیستم هاي فازي (یا کنترل فازي)  2
 3 شبکه هاي عصبی (یا کنترل عصبی)  3
 3 کنترل تطبیقی  4
 3 کنترل مقاوم  5
 3 کنترل پیش بین  6
 3 تئوري تخمین و فیلترهاي بهینه  7
 3 مدل سازي و شبیه سازي  8
 3 رباتیک  9

 3 مکاترونیک  10
 3 هدایت و ناوبري  11
 3 تشخیص و شناسایی خطا  12
 3 سیستم هاي عیب یابی و کنترل تحمل پذیر خطا  13
 3 ابزار دقیق پیشرفته  14
 3 بهینه سازي محدب  15
 3 هاي ابعاد بزرگسیستم   16
 3 سیستم هاي وقایع گسسته  17
 3 کنترل زمان حقیقی  18
 3 سیستم هاي ترکیبی  19
 3 سیستم هاي خبره و هوش مصنوعی  20
 3 کنترل هوشمند  21
 3 طراحی سیستم هاي اتوماسیون صنعتی  22
 3 معماري سیستم ها و طراحی مهندسی  23
 3 برنامه ریزي خطی و غیرخطی  24
 3 نامیک سیستم هادی  25
 3 نظریه بازي ها  26
 3 مهندسی تحلیل ریسک و عدم قطعیت  27
 3 نظریه گراف  28
 3 سیستم هاي پیچیده  29
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 3 اتوماسیون صنعتی  30
1- 3 آزمایشگاه تخصصی 31  

 3 در مهندسی کنترل  1مباحث ویژه 32
 3 در مهندسی کنترل  2مباحث ویژه 33
 6  رایش تخصصیحداکثر دو درس خارج از گ 34

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٢ 
  ۹۴۱۱۱۹نسخه 

 

  
  گروه مخابرات 

  
  گروه مخابرات دوره کارشناسی ارشد  آموزشي برنامه های -6

  گرایش مخابرات سیستم - 6-1

  دروس جبرانی  -الف 

دروس جبرانی جدول می شوند، الزم است کلیه دانشجویانی که  از سایر رشته ها یا گرایش هاي کارشناسی به این گرایش وارد 
، 1دانشـجویان گـرایش  سیسـتم بایـد دروس مخـابرات      جبرانـی اخـذ نمایند.  بـه عنـوان دروس    نیمسـال اول در ف را ال -6-1

اضـافه   زیـر بـه دروس   12الکترومغناطیس، تجزیه و تحلیل سیستم ها را گذرانیده باشند و در غیر اینصورت تا سقف حـداکثر   
  خواهند شد.

  
  الف -1- 6جدول 

یف
رد

  
 واحد دروس جبرانی 

 3 مخابرات دیجیتال   1
 3  یک درس با نظر استاد راهنما (در صورت نیاز)  2

  
  
  

  الزامی -دروس  تخصصی   -ب 

  با موافقیت بگذرانند. را  ب   -1-6باید کلیه دروس جدول مخابرات سیستم دانشجویان 
  
  

  ب -1- 6جدول 

یف
رد

  

  واحد  الزامی  - تخصصیدروس 

 3 فرآیندهاي اتفاقی 1
 3 ته مخابراتتئوري پیشرف 2
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  انتخابی - دروس تخصصی الزامی - ج 

(یا مدیر گروه در صورتی که استاد  ي خود با نظر استاد راهنماباید در طول دوره کارشناسی ارشد  مخابرات سیستم دانشجویان
  وفقیت بگذرانند.  انتخاب و با م  ج -1-6جدول واحد) از دروس گرایش خود را از  6( درس 2حداقل راهنما تعیین نشده باشد)،  

  
  

  ج -1- 6جدول 

یف
رد

  

 واحد  انتخابی -دروس الزامی 

 3 (DSP)پردازش سیگنال دیجیتال 1
 3 مخابرات سلولی 2
 3 کدگذاري کانال 3
 3 نظریه اطالعات 4

  

  

  اختیاري - دروس تخصصی  - د

درس دوره کارشناسی ارشد خود  8انده از بقیه  دروس باقیم ي خود با نظر استاد راهنمامی توانند مخابرات سیستم دانشجویان 
د   -1-6اختیاري جـدول   -و یا از  دروس تخصصیانتخابی بند قبل)  -الزامیدرس  2(مازاد بر ج -1-6را از مابقی دروس جدول 

اختیاري مـی توانـد خـارج از گـرایش تخصصـی       -درس از دروس تخصصی  2اخذ نمایند. در صورت نیاز و تایید استاد راهنما، 
  نشجویان از سایر گرایش ها/رشته هاي دانشکده برق یا سایر دانشکده ها/دانشگاه ها اخذ شود.دا
  
  

  د -1- 6جدول 

یف
رد

  

  واحد  اختیاري - دروس تخصصی

  3 یمخابرات يشبکه ها 1
  3 شرفتهیکانال پ يکدگذار 2
  3 شرفتهیپ تالیجید يها گنالیس پردازش  3
  3 گفتار پردازش 4
  3 ریتصو پردازش 5
  3 يآشکارساز يتئور 6
  3 یوفق يلترهایف 7
  3 گسترده فیط مخابرات 8
  3 نیتخم يتئور 9
  3 يرادار يها ستمیوس اصول 10
  3 يماهواره ا مخابرات 11
  3-1 یتخصص شگاهیآزما  12
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  3 شرفتهیپ یسلول مخابرات 13
  3 در مخابرات يوتریکامپ يها شبکه 14
  3 (MIMO) یچند خروج -  يچند ورود يها ستمیس 15
  3 فیط نیتخم 16
  3  در مهندسی مخابرات  1مباحث ویژه   17
  3  در مهندسی مخابرات  2مباحث ویژه   18
  6  حداکثر دو درس خارج از گرایش تخصصی   19
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  گرایش مخابرات میدان و موج -6-2

  دروس جبرانی  -الف 

دروس جبرانی جدول می شوند، الزم است کلیه رشناسی به این گرایش وارد دانشجویانی که از سایر رشته ها یا گرایش هاي کا
، 1دانشجویان گرایش  میدان و مـوج  بایـد دروس مخـابرات    جبرانی اخذ نمایند. به عنوان دروس  نیمسال اولدر الف را  -6-2

بـه دروس فـوق اضـافه     12داکثر  الکترومغناطیس، تجزیه و تحلیل سیستم ها را گذرانیده باشند و در غیر اینصورت تا سقف ح
  خواهند شد.

  الف -2- 6جدول 

یف
رد

  

 واحد دروس جبرانی 

 3 میدان ها و امواج   1

2 

  حداکثر یکی از دروس: 
   1آنتن  -الف
    1مایکروویو  -ب
  مدارهاي مخابراتی -ج 
 فیلتر و سنتز و مدار    -د

3 

 

  الزامی -دروس  تخصصی   -ب 

  ب  را با موافقیت بگذرانند.  -2-6ج باید کلیه دروس جدول دانشجویان مخابرات میدان و مو
  

  ب -2- 6جدول 
یف

رد
  

  واحد  الزامی  - تخصصیدروس 

 3 ریاضیات مهندسی پیشرفته  1
 3  1تئوري الکترومغناطیس پیشرفته  2

  
  انتخابی - دروس تخصصی الزامی - ج 

(یا مدیر گروه در صورتی کـه   ي خود با نظر استاد راهنما دانشجویان مخابرات میدان و موج باید در طول دوره کارشناسی ارشد
و بـا موفقیـت    انتخـاب   ج -2-6جدول واحد) از دروس گرایش خود را از  3( درس 1حداقل استاد راهنما تعیین نشده باشد)،  

  بگذرانند.  
  ج -2- 6جدول 

یف
رد

  

 واحد  انتخابی -دروس الزامی 

 3 2مایکروویو  1
 3 2آنتن  2
 3 روش هاي عددي در الکترومغناطیس 3
 3 طراحی مدارهاي فعال ریز موج 4
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  اختیاري - دروس تخصصی  - د

درس دوره کارشناسـی   8بقیـه  دروس باقیمانـده از    ي خـود  با نظر استاد راهنمادانشجویان مخابرات میدان و موج می توانند 
اختیـاري   -و یـا از  دروس تخصصـی  انتخـابی بنـد قبـل)    -میالزادرس  2ج (مازاد بر -2-6ارشد خود را از مابقی دروس جدول 

اختیـاري مـی توانـد خـارج از      -درس از دروس تخصصـی   2د  اخذ نمایند. در صورت نیاز و تایید استاد راهنمـا،   -2-6جدول 
  گرایش تخصصی دانشجویان از سایر گرایش ها/رشته هاي دانشکده برق یا سایر دانشکده ها/دانشگاه ها اخذ شود.

  
  د -2- 6جدول 

یف
رد

  

  واحد  اختیاري - دروس تخصصی

  EMC (  3سازگاري الکترومغناطیسی ( 1
  3  پراکندگی امواج  2
  3  دایادهاي گرین در الکترومغناطیس 3
  3  جنگ الکترونیک  4
  3  سنجش از راه دور  5
  3  فناوري تراهرتز 6
  3  آنتن آرایه اي ریزنواري 7
  3  یس روش هاي مجانبی در الکترومغناط 8
  3  فرامواد  9

  3  آنتن هاي مدارچاپی  10
  3-1  آزمایشگاه تخصصی  11
  3  ) 3آنتن پیشرفته (آنتن  12
  3  مدارهاي غیرخطی مایکروویو  13
  3   2تئوري الکترومغناطیس پیشرفته  14
  3  تئوري انتشار امواج  15
  3  المپ هاي مایکروویو  16
  1  2آزمایشگاه مایکروویو 17
  3  اي بر بیوالکترومغناطیس  مقدمه 18
  3  محیط هاي پیچیده الکترومغناطیسی 19
  3  فیبر نوري  20
  3  الکترونیک نوري  21
  3  اصول سیستم هاي رادار  22
  3  مخابرات ماهواره اي  23
  3  سیستم هاي مخابرات نوري  24
  1  آزمایشگاه سیستم هاي مخابرات نوري  25
  3  اندازه گیري مایکروویو  26
  3  آنتن هاي آرایه اي فازي   27
  3  اجزاي نیمه هادي مایکروویو   28
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  3  در مهندسی مخابرات  1مباحث ویژه   30
  3  در مهندسی مخابرات  2مباحث ویژه   31
  6  حداکثر دو درس خارج از گرایش تخصصی   32

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٨ 
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  گرایش مخابرات امن و رمزنگاري -6-3

  دروس جبرانی  -الف 

دروس جبرانی جدول می شوند، الزم است کلیه شجویانی که  از سایر رشته ها یا گرایش هاي کارشناسی به این گرایش وارد دان
دانشجویان گرایش  مخـابرات امـن و رمزنگـاري بایـد دروس     جبرانی اخذ نمایند. به عنوان دروس  نیمسال اولدر الف را  -6-3

م و آمار و احتماالت مهندسی را گذرانیـده باشـند و در غیـر اینصـورت تـا سـقف       ،  تجزیه و تحلیل سیگنال و سیست1مخابرات 
  به دروس فوق اضافه خواهند شد.  12حداکثر  

  
  الف -3- 6جدول 

یف
رد

  

 واحد دروس جبرانی 

 3 مخابرات دیجیتال   1

 3  یک درس با نظر استاد راهنما (در صورت نیاز)  2
  

  
  الزامی -دروس  تخصصی   -ب 

  ب  را با موافقیت بگذرانند.  -3-6ن مخابرات امن و رمزنگاري باید درس جدول دانشجویا
  

  ب -3- 6جدول 

یف
رد

  

  واحد  الزامی  - تخصصیدرس 

 3 فرآیند هاي اتفاقی 1
  

  

  انتخابی - دروس تخصصی الزامی - ج 

(یا مدیر گروه در صـورتی   خود ي با نظر استاد راهنمادانشجویان مخابرات امن و رمزنگاري باید در طول دوره کارشناسی ارشد 
و بـا   انتخـاب   ج -3-6جـدول  واحـد) از دروس گـرایش خـود را از     12( درس 4حـداقل  که استاد راهنما تعیین نشده باشد)،  

  موفقیت بگذرانند.  
  

  ج -3- 6جدول 

یف
رد

  

 واحد  انتخابی -دروس الزامی 

 3 رمزنگاري 1
 3 ریاضیات رمزنگاري 2
 3 امنیت شبکه 3
 3 ري پیشرفته مخابراتتئو 4
 3 (DSP)پردازش سیگنال هاي دیجیتال  5
 3 شبکه هاي کامپیوتري پیشرفته 6
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  اختیاري - دروس تخصصی  - د

درس دوره کارشناسـی   8بقیه  دروس باقیمانده از  ي خود با نظر استاد راهنمادانشجویان مخابرات امن و رمزنگاري می توانند 
اختیـاري   -و یـا از  دروس تخصصـی  انتخـابی بنـد قبـل)    -الزامیدرس  2ج (مازاد بر -3-6ول ارشد خود را از مابقی دروس جد

اختیـاري مـی توانـد خـارج از      -درس از دروس تخصصـی   2د اخذ نمایند. در صورت نیاز و تایید اسـتاد راهنمـا،    -3-6جدول 
  کده ها/دانشگاه ها اخذ شود.گرایش تخصصی دانشجویان از سایر گرایش ها/رشته هاي دانشکده برق یا سایر دانش

 
  د -3- 6جدول 

یف
رد

  

  واحد  اختیاري - دروس تخصصی 
 3 مبانی امنیت اطالعات 1
 3  طیف گسترده 2
 3  هاي صوتیکد کننده 3
 3  سیستم عامل پیشرفته 4
 3  هاامنیت پایگاه داده 5
 3  هاي ارتباطی امنسیستم 6
 3  جنگ الکترونیکی 7
 3  هاي کامپیوترينیت شبکهموضوعات پیشرفته در ام 8
 3  تکنولوژي اینترنت 9
 3  نویسی در محیط یونیکسبرنامه 10
 3  مدیریت سیستم هاي امن 11
 3  سیستم هاي هوشمند 12
 3  هاتجزیه و تحلیل الگوریتم 13
 3  پایگاه داده پیشرفته 14
 3  کدگذاري کانال 15
 3  هاي کامپیوتري امنسیستم 16
 3  تئوري اطالعات 17
 3  طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم ها 18
 3  سیستم هاي کامپیوتري توزیع شده 19
 3  مخابرات سلولی  20
 3  نهان نگاري اطالعات 21
 3  رمزنگاري پیشرفته 22

 3  پیچیدگی محاسبات 23
 3  پروتکل هاي امن در شبکه  24
 3  سیستم هاي تشخیص نفوذ 25
 3-1  آزمایشگاه تخصصی  26
 3  در مهندسی مخابرات  1حث ویژه مبا 27
 3  در مهندسی مخابرات  2مباحث ویژه  28
  6  حداکثر دو درس خارج از گرایش تخصصی  29
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  مهندسی پزشکیگروه 

  (بیوالکتریک)
  

  برنامه هاي آموزشی -7

  گرایش بیو الکتریک -7-1

  دروس جبرانی -الف

دروس جبرانی جدول می شوند، الزم است کلیه ی به این گرایش وارد دانشجویانی که  از سایر رشته ها یا گرایش هاي کارشناس
  جبرانی اخذ نمایند. به عنوان دروس  نیمسال اولدر الف را  -7-1
  

  الف -1-7جدول 

یف
رد

  
 واحد دروس جبرانی 

 4 فیزیولوژي 1
 4 آناتومی 2
 1 آزمایشگاه فیزیولوؤي 3

  
  انتخابی -الزامیدروس  -ب 

(یا مدیر گروه در صورتی که اسـتاد راهنمـا تعیـین     ي خود ظر استاد راهنمانبا طول دوره کارشناسی ارشد دانشجویان باید در 
  انتخاب و با موفقیت بگذرانند.    ب -1-7واحد) از دروس گرایش خود را از جدول9( درس 3حداقل نشده باشد)،  

  
  ب -1-7جدول 

یف
رد

  

 واحد انتخابی - دروس الزامی

 3 بیو اینسترومنت -دیکالابزار دقیق بیوم 1
 3 پردازش سیگنال هاي دیجیتال 2
 3 مدل سازي و شبیه سازي سیستم هاي بیولوژیکی 3
 3 ***کنترل دیجیتال و غیرخطیسیستم هاي  4



٣١ 
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یا درس سیستم کنترل دیجیتال و سیستم هاي توانند درس دانشجویان می ،مهندسی پزشکیدر صورت موافقت گروه ***
  شود.عنوان درس اختیاري پذیرفته میه ب ب -1- 7از جدول اضافی . اخذ درس خطی را اخذ نمایندکنترل غیرهاي 

  
  اختیاري -دروس تخصصی  -ج 

درس دوره کارشناسـی ارشـد خـود را از مـابقی      8بقیه  دروس باقیمانـده از   ي خود با نظر استاد راهنمادانشجویان می توانند 
اخـذ    ج -1-7اختیـاري جـدول    -و یـا از  دروس تخصصـی  انتخابی بند قبـل)  -زامیالدرس  3(مازاد بر ب -1-7دروس جدول 

اختیـاري مـی توانـد خـارج از گـرایش تخصصـی        -درس از دروس تخصصـی   یکنمایند. در صورت نیاز و تایید استاد راهنما، 
  دانشجویان از سایر گرایش هااخذ شود.

  
  ج -1-7جدول 

یف
د

  

 پیشنیاز واحد  اختیاري - دروس تخصصی 
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  3 سیستمهاي عصبی 26
  3 هاي مصنوعی اعضا و اندام 27
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  مقررات ثبت نام و انتخاب واحد  -8
  
  ثبت ناممراحل   -8-1

 زمان مقررتحویل مدارك  به تحصیالت تکمیلی دانشگاه در  -1- 8-1
 شکیل پرونده در تحصیالت تکمیلی دانشکده در روز ثبت نامت -2- 8-1
  پیگیري واحدهاي جبرانی در نظر گرفته شده توسط مدیر گروه مربوطه -3- 8-1

  
  انتخاب واحدمراحل   -8-2

 طریق سیستم گلستان  اخذ گردد.  استاد راهنما ازپس از تایید واحدهاي درسی باید  -1- 8-2
 

در صورت اخذ دروس  .واحد می باشد 12واحد و حداکثر  8نیمسال ، حداقل قابل اخذ در هر  هايتعداد واحد -2- 8-2
 واحد درسی بالمانع است. 14جبرانی و یا واحد سمینار، اخذ حداکثر تا 

 
گذرانده باشد، به هیچ وجه را تحصیالت تکمیلی دروس ، درسی از قبلیچنانچه دانشجو در مقطع تحصیل  -3- 8-2

 تر نمی باشد.آن درس در مقطع باالمجاز به اخذ مجدد 
 

دانشجویان می توانند در طول تحصیل خود حداکثر دو درس را تحت عنوان مباحث ویژه در گرایش خود اخذ  -4- 8-2
 نمایند. 

 
دانشجویان میتوانند در طول تحصیل خود با تایید استاد راهنما و مدیر گروه، حداکثر دو درس خارج از  -5- 8-2

 ایند. رشته/گرایش خود در داخل/ خارج از دانشکده اخذ نم
 
 با نظر استاد راهنما در نیمسال دوم و یا سوم تحصیلی مقدور  می باشد. اخذ واحد سمینار -6- 8-2

 
 نیست.بعدي تمدید آن در نیمسال هاي بار در طول تحصیل الزم است و نیازي به سمینار فقط یکواحد اخذ  -7- 8-2

 
کرده نخود دفاع از پایان نامه نیمسال  سوم تحصیلی می باشد و دانشجو تا زمانی که  درپایان نامه واحد اخذ  -8- 8-2

 جریمه خواهد شد.پرداخت ثبت نام نماید. درغیر اینصورت مشمول آن را در هر نیمسال  تحصیلی باید  باشد،
 

دانشجویانی که قصد اخذ یک یا دو درس در نیمسال سوم یا چهارم تحصیلی خود را دارند، به منظور رعایت  -9- 8-2
 باید واحد پروژه را نیز اخذ نمایند. واحد)، موکداً 8اخذ حداقل تعداد واحد(

 
در طول تحصیل خود می توانند تنها یک بار درخواست حذف پزشکی و یک بار حذف اضطراري  دانشجویان-10- 8-2

نمایند. چنانچه دانشجو به هر دلیلی تقاضاي حذف درس نماید و واحدهاي باقیمانده وي در آن نیمسال کمتر 
، یک نیمسال مشروطی 14عهد کتبی، در صورت کسب معدل زیر واحد) گردد، ضمن اخذ ت 8از حد نصاب (

 براي دانشجو محسوب خواهد شد.
 

سمینار در هر نیمسالی که ارائه گردد، نمره آن صرفا در نیمسال اخذ واحد سمینار ثبت خواهد شد. با توجه -11- 8-2
 ل دوم اخذ گردد.تحصیلی دانشجویان در گذشته،  اکیدا توصیه می شود واحد سمینار در نیمساتجربیات به 
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  ها و مقررات پژوهشیبرنامه  -9

  هاي کارشناسی ارشدسمینارمقررات   -9-1

علمی در مقاالت پژوهشی و ارائه - به منظور فراگیري روش تحقیق، جمع آوري مطالب علمی، تهیه و تدوین گزارش هاي علمی
می نماید. موضوع و در دانشکده برق ارائه ه اخذ واحدي را در طول دور 2همایش ها و نشست هاي علمی،  دانشجو یک سمینار 

هاتوسط سمینار ارائه شده درسمینار زیر نظر استاد راهنما تعیین شده و پس از تایید ایشان باید به تصویب گروه برسد. نتایج 
ایت دانشکده در سخواسته سمینار مطابق با استاندارد هاي صحافی شده هر گزارش الزم است داوري خواهد شد. اعضاء گروه 

در هر حال مسئولیت کمبود سنوات تهیه و پس از تایید استاد راهنما به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل گردد. ،برق
مراحل تحصیلی دانشجو به دلیل عدم پیگیري به موقع براي تصویب و ارائه سمینار مطابق با مصوبات زیر به عهده دانشجو است.

  ار تا مرحله دفاع به شرح زیر می باشد:مختلف تهیه پیشنهاد سمین
  
 مشخصات پیشنهاد سمینار  - 1-1- 9

  دانشجو با نظر استاد راهنماي خود موضوع سمینار را انتخاب و بعد از انجام مطالعات مقدماتی و آشنائی کافی با موضوع
سایت دانشکده  خود را در سیستم گلستان مطابق راهنماي مندرج در پیشنهاد سمینارو جمع آوري منابع مربوطه،  

 بارگذاري می نماید.  پیشنهاد سمینار باید ساختار زیر را داشته باشد:
  

  عنوان        -الف.     
 چکیده       -ب          
 شرح سمینار (توضیح موضوع سمینار، دالیل نیاز به بررسی موضوع، تاریخچه و سابقۀ موضوع در ایران و خارج )  -ج          
مقاله  2که حداقل شامل  سال اخیر 5مقاله از  5درج حداقل بع اصیل و جدید در یک صفحه جداگانه آورده شود. منابع (منا - د

  در ارتباط مستقیم با موضوع سمینار باشد، الزامی است.) ISIمجله بین المللی 
  

 ائه مراجع جدید ذکر شود.موضوع سمینار نباید تکراري باشد. در غیر این صورت باید بطور دقیق علل انتخاب مجدد با ار 
 .توصیه می شود که در صورت موافقت استاد راهنما، سمینار در راستاي موضوع پایان نامه تعریف شود 

  
 زمان بندي ارائه سمینار - 1-2- 9

 می باشد. بهار و پائیز (در اواخر اردیبهشت و آبان ماه) فصل هاي بار در سال در  2زمان ارائه سمینار فقط  -الف 
تیر  31ارائه در پائیز تا و براي  دي ماه سال قبل 30پیشنهاد سمینار تا الزم است فایل  ،ائه سمینار در بهارار براي - ب  

  در سیستم گلستان بارگذاري شده باشد. ماه همان سال 
باید فایل پیشنهاد سمینار پس از تایید نهایی استاد راهنما ارسال گردد و براي تصحیحات   مهم:بسیار تذکر 

فقط تا قبل از تاریخ هاي فوق امکان عودت فایل از طرف استاد راهنما به دانشجو وجود دارد. پس از آن   احتمالی
فقط ارسال فایل از طرف استاد راهنما به مدیر گروه ممکن می باشد.  لذا ضروري است دانشجویان با رعایت زمان 

 را تا قبل از تاریخ هاي فوق ارسال نمایند. اهنمامورد تایید نهایی استاد ربندي هاي الزم، فایل پیشنهاد سمینار 
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 ارائه سمینار  درخواست - 1-3- 9

زمان تحصیلی در هر نیمسال دانشجو درخواست خود را از طریق سامانه گلستان ارسال نماید.  براي ارائه سمینار الزم است
. طول این زمان به طور گردد اعالم میدانشکده تحصیالت تکمیلی درخواست،  توسط دفتر ارسال باز شدن سایت براي 

روز قبل از تاریخ ارائه اتمام می یابد.  10روز قبل از تاریخ ارائه سمینار ها شروع و حداکثر تا  30از روز بوده که  20تقریبی 
با توجه با زمان بندي هاي فوق .  نمی باشد قابل تمدیدپس از بسته شدن سایت زمان ارسال درخواست براي ارائه سمینار 

 ماه بعد از ارسال فایل به مدیر گروه می باشد.  5/4زمان ارائه سمینار حدود 
  

  

 مقررات ارائه و تحویل گزارش نهائی  سمینار - 1-4- 9

 اسالید مناسب است). 30- 25(دقیقه زمان ارائه تهیه گردد  20توصیه میشود تعداد  اسالیدها براساس  - الف
 الزامی است. سمینار در روز ارائه به مدیر جلسه (داور) ارش کامل و صحافی نشدهتحویل گز -ب     

می باشد. الزم است در طی  حداکثر یک ماه پس از تاریخ ارائهفرصت انجام تصحیحات نهائی و تکمیل گزارش سمینار  -ج 
تحصیالت تکمیلی دانشکده  این مدت، گزارش نهائی سمینار به صورت پشت و رو تکثیر شده و پس از صحافی به دفتر

توسط استاد راهنما در صفحه اول گزارش تحویل داده شود. ضروري است انجام اصالحات مورد درخواست داوران، 
 . صحافی شده تایید و امضاء شده باشد

  
 

 )255شاخص هاي ارزشیابی سمینار (فرم  - 1-5- 9

 سمینار میزان استفاده از امکانات نرم افزاري در اسالید ها در ارائه  - الف
 کیفیت در شیوه نگارش و ارائه مطالب در گزارش سمینار   -ب
 میزان آمادگی و تمرین قبلی دانشجو در ارائه و تفهیم مطالب به حضار  -ج
 رعایت زمان بندي تعیین شده جهت ارائه سمینار -د         

 تسلط و آمادگی و درك علمی دانشجو از موضوع سمینار  -ذ
 صوبمطابقت محتوي با عنوان سمینار م  -ر

 
  

 مقررات ارزشیابی و ارسال نمره سمینار - 1-6- 9

 ) براي استاد راهنما ارسال می شود. 255پس از دریافت نسخه صحافی شده سمینار،  فرم نمره ( -الف  
،  ارائه "بخش مقررات ارائه و تحویل گزارش نهائی " 4-1-9تحویل گزارش سمینار مطابق با بند در صورت عدم   -ب

نمره از نمره نهایی کسر خواهد  3باید در دوره بعدي ارائه گردد. همچنین در این صورت  سمینار غیرمجاز می باشد و
 شد.

، "مقررات ارائه و تحویل گزارش نهائی"بخش  3مطابق با بنددر صورت تاخیر در تحویل گزارش صحافی شده سمینار   -ج
 .نمره از نمره نهایی سمینارکسر خواهد شد 25/0روز تاخیر،  7تا  1به ازاي هر 

و یا عدم ارائه سمینار سال دوم تحصیلی  تیرماه 31تا از طریق سامانه گلستان  پیشنهاد سمینارارسال درصورت عدم  -د 
 خواهد بود. 18، سقف نمره نهایی سال دوم در پائیز

حضور دانشجویان در جلسات سمینارها الزامی و حضور و غیاب توسط دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده انجام می   -ذ
 . غیبت دانشجویان میتواند با نظر مدیر گروه منجر به کسر نمره گردد.شود

  محاسبه می گردد.  1با ضریب  داورو  2با ترکیب نمره استاد راهنما با ضریب سمینار نمره نهایی  -ر 



٣۶ 
  ۹۴۱۱۱۹نسخه 

 

  کارشناسی ارشد هاي پروژه مقررات  - 9-2

اصلی ترین بخش هاي دوره کارشناسی ارشد در دانشکده واحدي یکی از  6اجراي یک پروژه تحقیقاتی در قالب یک پایان نامه 
رعایت مقررات آموزشی و لحاظ در این راستا استادان راهنما از لحاظ علمی و دفتر تحصیالت تکمیلی از  برق محسوب می شود.

روش تحقیق، پژوهش، یادگیري انجام نظارت می نمایند. هدف از بر حسن اجراي پروژه پژوهشی دانشکده و دانشگاه مستقیما 
داخلی و بین پژوهشی در همایش ها و مجالت معتبر و چاپ و ارائه مقاالت علمی ، تدوین علمی و عملیارائه نوآوري هاي 

  المللی و محصوالت پژوهشی جدید براي حل مشکالت صنعتی و علمی می باشد.  
نتایج کلیه نوآوري ها و تصویب گروه برسد. پیشنهاد پروژه مرتبط با تخصص و زیر نظر استاد راهنما تهیه شده و باید به 

یک از . هیئت داوران گرددارزشیابی کارشناسی ارشد دانشجو در پایان نامه دانشجو ارائه شده و در دفاعیه باید پژوهشی پروژه 
  دو عضو هیئت علمی از گروه مربوطه تشکیل می شود.  خارج از دانشگاه و یک یااز عضو هیئت علمی 

پیگیري هاي به موقع براي تهیه،  تصویب و ارائه پیشنهاد "در آزمایشگاه هاي تحقیقاتی و  "یزیکی دانشجومیزان حضور ف"
توسط دفتر توسط استاد راهنما ارزشیابی شده و  "سمینار و پروژه کارشناسی ارشد در چارچوب زمان بندي هاي دانشکده

  ثبت می گردد.  تحصیالت تکمیلی دانشکده 
  ل مختلف تهیه پیشنهاد پروژه تا مرحله دفاع و ارزشیابی پایان نامه به شرح زیر می باشند:به طور خالصه مراح

  
  
  ساختار پیشنهاد پروژه   - 2-1- 9

 (صورت مسأله بطور روشن و بدون ابهام توضیح داد شود.)                     مقدمه           -الف
  (هدف اصلی پروژه به صورت روشن درج شود.)                        هدف پروژه   -ب 
  ور مختصر سابقۀ این کار در ایران و خارج از کشور با ذکر مراجع آورده شود.)(بط                         تاریخچه      -ج 
      (ویژگی هاي روش پیشنهادي در این پروژه با سایر تحقیقات انجام شده اخیر مقایسه شود.  ویژگی هاي پروژه پیشنهادي     -د 

  صورت تکراري بودن، دالیل انجام مجدد آن ذکر شود.)در 
  (روش هاي پیشنهادي حل مساله و مراحل آن بصورت جامع و مشخص ارائه شود.)  حل مسأله  روشهاي پیشنهادي  -ذ
  مراحل انجام پروژه و جدول زمان بندي -ر
  امکانات مورد نیاز  -ز
  
  

  پروژهارسال پیشنهاد  - 2-2- 9

 260بـا فـرم    زم است پیشنهاد پروژه با ویژگی هاي فوق بعد از تایید استاد راهنما توسـط دانشـجو تهیـه و همـراه    ال -الف
 .حداکثر تا آبان ماه نیمسال سوم تحصیلی به مدیر گروه تحویل گردد

 پس از تصویب پیشنهاد پروژه در گروه، امکان تغییر موضوع پروژه وجود ندارد.  -ب
  
  

  ضوابط دفاع و ارزشیابی پروژه - 2-3- 9

وژه مورد تایید اسـتاد راهنمـا بـه    پیشنهاد پر تحویلبعد از ماه  6زمان دفاع از پروژه هاي کارشناسی ارشد  حداقل  -الف   
 می باشد.   )  توسط مدیر گروه260مدیر گروه و تاریخ درج شده روي فرم (
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محصوالت، کیفیت علمی، کیفیت نگارش، کیفیت دفـاع شـفاهی و اسـتمرار درتحقیـق     شاخص هاي ارزشیابی شامل   -ب
 می باشد. 270دانشجو مطابق مصوبات دانشگاه در فرم

ئی پروژه کارشناسی ارشد به ارائه به موقع گزارش هاي شفاهی و کتبی، کیفیت علمـی در اجـراي   دو نمره از نمره نها  -ج
مراحل مختلف پژوهش، حضور فیزیکی مورد نظر استاد راهنما  و پیگیـري دانشـجو بـراي تصـویب سـمینار و پـروژه       

پس از آن قابل تغییـر نخواهـد    نمره) از استاد راهنما  اخذ شده و 1(هر نیمسال  4و  3اختصاص دارد که در نیمسال 
 را ببینید).    265بود (فرم 

  
  

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

  دریافت فرم تاییدیه صحت و اصالت نتایج و رعایت موازین اخالق پژوهش از سایت دانشکده و تکمیل آن - الف
  دریافت فرم مجوز دفاع از سایت دانشکده و تکمیل آن با ترتیب زیر:  -ب

 العات فرم در بخش مربوط به دانشجو و مراجعه به دفتر تحصـیالت تکمیلـی دانشـکده جهـت     تکمیل اط
  اطالع از اسامی داوران خارجی و داخلی

 تحویل نسخه هاي پایان نامه به استادان  راهنما، مشاور، داوران خارجی و داخلی  
 مدارك زیر: تحویل فرم تکمیل شده مجوز دفاع به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده همراه با  

  آموزش کارشناسی مراجعه شود) دفترنسخه (براي تعیین محل دفاع به  3) در 269هاي دفاع (فرم اطالعیه - 1
         2 - CD  حاوي فایل اطالعیه دفاع با قالبWORD  وPDF  اسکن عکس دانشجو +  

  ت تایید شده توسط استاد راهنما) همراه با مستنداb 268و  a 268تحویل فرم هاي محصوالت پروژه ( -3         
  با امضاي استاد راهنما داخلی و خارجی  داوران "دعوت به جلسه"فرم   -4    

  تکمیل فرم تعهد انجام اصالحات دانشگاه (موجود در سایت دانشکده)  -ج
ی دانشگاه جهت ارائه فرم مجوز دفاع تکمیل شده همراه با فرم تعهد اصالحات به کارشناس و مدیر تحصیالت تکمیل -د

  اخذ امضاء و عودت به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده
  

  روز قبل از تاریخ دفاع الزامی است. 10بر اساس مقررات، اخذ مجوز دفاع از تحصیالت تکمیلی دانشگاه، حداقل  :1تذکر مهم
  

مدیر تحصـیالت تکمیلـی    ، فرم مجوز دفاع توسط 2در بند تحت هیچ شرایطی بدون تحویل کلیه مدارك مندرج  :2تذکر مهم
  دانشکده تایید نخواهد شد.

 
  
 مقررات برگزاري جلسات دفاعیه- 2-5- 9

در مقطع کارشناسی ارشد،جلسه دفاعیه  به مدیریت استاد راهنما (یا اسـتاد مـدعو داخلـی) بـه نماینـدگی از طـرف معـاون        
باشد، الزم یک جلسه رسمی داوري می با توجه به اینکه جلسه دفاعیهآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده برگزار می گردد.

  است موارد ذیل رعایت شود.
 

 جلسه دفاعیه الزامی است و باید در دفتر  5رشته با دانشجوي مورد نظر حداقل در حضور سایر دانشجویان هم
  تحصیالت تکمیلی دانشکده ثبت گردد.  

  ح داده و از آن دفاع می نماید.پایان نامه خود را شردقیقه  25دانشجوي کارشناسی ارشد به طورمتوسط  
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 خود را صرفاً به زبان فارسی انجام دهد. کارشناسی ارشد نامه دانشجو موظف است ارائه شفاهی دفاعیه و پایان
  همچنین اسالیدهاي مربوطه باید به زبان فارسی ارائه گردند.

 کند تا از لسه از هیأت داوران تقاضا میپس از پایان ارائه دانشجو و ترك اعضاي خانواده وي از جلسه دفاعیه، مدیر ج
باشد. الزم است دانشجو گویی سؤاالت و رفع ابهامات میدانشجو سؤاالت خود را بپرسند و دانشجو موظف به پاسخ

  شخصاً به سؤاالت پاسخ دهد.
 نشجو باید نماید و داپس از اتمام پرسش هیأت داوران، مدیر جلسه از سایر حضار و دانشجویان دعوت به پرسش می

سپس به درخواست مدیر جلسه، کلیه حضار به استثناي هیأت داوران از جلسه خارج  .ها پاسخ دهدبه پرسش
  شوند.   می

  منظور جلوگیري از ایجاد اختالل در نظم جلسه دفاعیه، الزم است اقالم پذیرایی از دانشجویان در طی جلسه و هنگام به
  صرفاً درانتهاي جلسه و در حد عرف انجام پذیرد.ارائه مطالب دانشجو توزیع نشود و 

 اي که موجب اختالل در برداري و گرفتن عکس در طی دفاعیه و تا قبل از جلسه پرسش و پاسخ داوران، به گونهفیلم
  .باشدبرداري در زمان پرسش و پاسخ مجاز نمی ولی فیلمبرگزاري جلسه دفاعیه نگردد، مجاز است ؛ 

  هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.هاي دورهسه دفاعیه منطبق با آیین نامهسایر شرایط جل  
  
  

  مراحل فارغ التحصیلی -10
  تکمیل فرم تائید انجام اصالحات پروژه به ترتیب زیر:  - 10-1

  دریافت فرم از سایت دانشکده و تکمیل آن توسط دانشجو -الف
هاي برنامه +نامه حاوي مطالب پایان CDنامه) و یا نامه نحوه نگارش پایانهاي پروژه (براساس آئینتحویل نسخه -ب

  کامپیوتري به استاد راهنما و اخذ امضاء

  به کتابخانه دانشکده و دریافت رسید CDتحویل یک نسخه پروژه + -10-2
  تحویل فرم تکمیلی+ رسید کتابخانه + کارت دانشجویی به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده -10-3

بـراي حـروف    Timesیـا ....   Arialبـراي حـروف فارسـی و     Zarو یـا   B Nazanin 14ونـت  استفاده از ف -10-4 
  انگلیسی

  به کتابخانه مرکزي دانشگاه CDتحویل یک  -10-5
  
  هاي ارائه شده به کتابخانه دانشکده و دانشگاه باید حاوي فایل ها و مشخصات زیر باشند: CDتوجه:

 
 ات با فرمت فایل کامل پایان نامه پس از انجام اصالحWORD  وPDF  
  تصویر فرم تاییدیه داوران + تاییدیه صحت و اصالت پایان نامه + مجوز بهره برداري از پایان نامه که در تمام موارد

  به امضاء افراد ذیربط رسیده باشد.
  مشخصات تایپ شده بر روي قابCD   :مطابق شکل زیر 
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  پایان نامه کارشناسی ارشد
  

  عنوان:

  استاد راهنما:

  دانشجو:
  

  ماه ......... سال ...........
  

  
  

  استاد راهنماتعیین  –11
دانشجو باید در نیمسال اول تحصیلی نسبت به انتخاب استاد راهنماي خود اقدام نماید. تعیین استاد راهنما  با مراجعه به 

می گیرد. به طور خالصه  الیت هاي پژوهشی آنها صورتفعگرایش و کسب اطالع از زمینه هاي تخصصی و - استادان  گروه
  مراحل الزم به شرح زیر می باشد:

  
  

 اعالم تاریخ مراجعه دانشجویان به استادان  توسط مدیر گروه  - 11-1
) براي انتخاب استاد راهنما از دفتر تحصیالت تکمیلی 205(فرم   "تعیین استاد راهنما"فرم  مهر شده دریافت  - 11-2

 (یا مدیر گروه)
ایشان مراجعه حضوري به دید از سایت دانشکده براي آشنایی با سوابق و زمینه هاي پژوهشی استادان گروه و باز - 11-3

 و انتظارات و مقررات خاص اساتید از زمینه هاي پژوهشی ات دقیق تر کسب اطالعبراي 
 اعالم اولویت استادان  راهنما در بین مراجعین بر اساس سوابق و عالئق دانشجویان - 11-4
  مهر شده به استاد راهنما براي امضاء با توجه به اولویت هاي اعالم شده استاد راهنما    205فرم تحویل  - 11-5

  

فرم امضاء شده از طرف استاد راهنما به مدیر گروه تحویل داده می شود تا پس از تایید نهائی و ثبت در صورت جلسه گروه 
  ال گردد. براي الصاق در پرونده دانشجو به دفتر تحصیالت تکمیلی ارس

  

  تحت هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.  205تغییر استاد راهنما پس از امضاء استاد راهنما در فرم   تذکر مهم:
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  )Copyrightمنشور اخالقی پژوهش، حق چاپ و انتشار محصوالت علمی ( -12

  منشور اخالق پژوهش  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -12-1

و با اعتقاد راسخ به اینکه عالم محضر خداست و او همواره ناظر بر اعمال ماست و به منظور انجام با استعانت از خداي سبحان  
شایسته ي پژوهش هاي اصیل، تولید دانش جدید و بهسازي زندگانی بشر، ما دانشجویان و اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و 

  پژوهشگاه هاي کشور:
  

قیقت به کار خواهیم بست و از هرگونه جعل و تحریف در فعالیت هاي علمی تمام تالش خود را براي کشف حقیقت و فقط ح
پرهیز می کنیم. حقوق پژوهشگران، پژوهیدگان (انسان، حیوان، گیاه و اشیاء)، سازمان ها و سایر صاحبان حقوق را به رسمیت 

براي انجام پژوهشی اصیل اهتمام می شناسیم و در حفظ آن می کوشیم. به مالکیت مادي، معنوي آثارپژوهشی ارج می نهیم، 
ورزیده و از سرقت علمی و ارجاع نامناسب اجتناب می کنیم. ضمن پایبندي به انصاف و اجتناب از هرگونه تبعیض و تعصب، در 
کلیه ي فعالیت هاي پژوهشی، رهیافتی نقادانه اتخاذ خواهیم کرد. ضمن امانت داري، از منابع و امکانات اقتصادي، انسانی و 

ی موجود استفاده بهره ورانه خواهیم کرد. از انتشار غیراخالقی نتایج پژوهش نظیر انتشار موازي، همپوشان و چندگانه (تکه فن
یت لاي) پرهیز می کنیم. اصل محرمانه بودن و رازداري را محور تمام فعالیت هاي پژوهشی خود قرار می دهیم. در همه فعا

و براي تحقق آن می کوشیم.خویش را ملزم به رعایت کلیه ي هنجارهاي علمی رشته  هاي پژوهشی به منافع ملی توجه کرده 
خود، قوانین و مقررات، سیاست هاي حرفه اي، سازمانی، دولتی و راهبردهاي ملی در همه ي مراحل پژوهش می دانیم. رعایت 

به ترویج و اشاعه ي آن در جامعه اهتمام  اصول اخالق در پژوهش را اقدامی فرهنگی می دانیم و به منظور بالندگی این فرهنگ
 می ورزیم.

  
 تعهدات دانشجو  -12-2

  205دانشجو به استاد راهنما (فرم  کتبی تعهدمتن ( 
  

اینجانب با اطالع کامل از آئین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تقـاضـا دارم کـه جنـابعالی بعنـوان استـاد راهنما ، مسئولیت 
خود را ملزم به  "ارتقاء امانت داري در حوزه پژوهش "همچنین با مطالعه آئین نامه بل فرمائید. هدایت تحصیلی اینجانب را تق

اجتناب از هر گونه تخلف پژوهشی دانسته و کامال واقفم که کلیه نتایج علمی و عملی پروژه کارشناسی ارشد اینجانب متعلق به 
یا حقوقی در دوران تحصیل یا  بعد از آن و یا در صورت انصراف از  دانشگاه بوده و ارائه کل یا بخشی از آن به هر شخص حقیقی

  قابل پیگرد قانونی است.   بدون مجوز کتبی استاد راهنماتحصیل 
  
  در امانت داري در حوزه پژوهشتخلف مصادیق  

  

 کپی برداري (استفاده از متن و یا نتایج و محصوالت پژوهشی دیگران بدون ذکر مرجع)  -1- 12-2
 یا پژوهش مربوط به پایان نامه یا سمینار خود به دیگران   سپردن مطالعات و -2- 12-2
 ارائه نتایج غیر واقعی   -3- 12-2
 قرار دادن نتایج پژوهش در اختیار دیگران   -4- 12-2
 کتاب از نتایج سمینارها و پایان نامه ها قبل یا بعد از فارغ التحصیلیارسال مقاالت، گزارش ها و چاپ   -5- 12-2
 وط به پایان نامه دیگران همکاري در انجام مطالعات و یا پژوهش مرب -6- 12-2
 تحریف در استفاده از نتایج مراجع  -7- 12-2
 عدم ارائه کلیه نتایج حاصل از تحقیقات به استاد راهنما  -8- 12-2
  مخدوش کردن پذیرش مقاالت و کتب   -9- 12-2


