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 ابراهیم صالحی عمران

 ایی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهزیربرنامهرئیس شورای 

 اربردیالکترونیک کای مهندسی حرفهبرنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته 

، برنامه 03/03/0011جلسه تاریخ  بیست و ششمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 :را به شرح زیر تصویب کرد الکترونیک کاربردیای مهندسی حرفهرشته  کارشناسی ناپیوسته درسی دوره

آموزش عالی  هایموسسهو  هادانشگاهوارد  0033این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (0ماده 

 جرا است.شوند قابل امی

یمسال اول از ن الکترونیک کاربردیای مهندسی حرفهرشته کارشناسی ناپیوسته این برنامه درسی دوره  (2ماده 

 ونیکمهندسی تکنولوژی الکتررشته  کارشناسی ناپیوسته جایگزین برنامه درسی دوره 0033-0030 سال تحصیلی

تکنولوژی الکترونیک کاربردی مصوب جلسه شماره  و مهندسی  3/03/0038به تاریخ  083مصوب جلسه شماره 

 .شودریزی میبرنامهشورای عالی  23/8/0031به تاریخ  10

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به  (0اده م

 یزیربرنامهآموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و  هایموسسهو  هادانشگاهتمامی 

 .ودشمیارند، برای اجرا ابالغ آموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را د

سال قابل اجرا است و پس از آن به  0مدت  به 0033-0030این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (0ماده 

 بازنگری نیاز دارد.
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 مقدمه -1-1
رود که داراي ماهیت الکترونیکی بوده لوازمی می يوسوسمتبالفاصله ذهنمان به  شویم،با واژه الکترونیک مواجه می کهیهنگام

ه الکترونیک این واژ غالباًتلویزیون بوده است  ازآنپس ویراد کنیم. چون اولین وسیله الکترونیکی پرکاربرد،استفاده می آنو ما از 

سایل از و کهنحويبهاند. تمام علوم و فنون موجود به نحوي با این علم پیوند خورده کهکند درحالیمیمفاهیم را براي ما تداعی 

توجه به رشد و توسعه  با است. مشاهدهقابل وضوحبههاي فضایی حضور این علم آوريترین فنروزمره زندگی تا پیچیده

ی و متناسب با نیازهاي اجتماعهاي زیادي را طی کرده فراز و نشیب حوزهاین  با رشد الکترونیک، آني نوین و ارتباط هافناوري

شک براي بی .شده است ازجمله ایراناست. این تغییرات سبب تکامل و تولید رفاه و ثروت در جوامع مختلف تغییرات داشته 

و کاربردي  ریزي علمیبرنامه بر اساسیست مبانی آموزش این رشته با استحکام و یافتن جایگاه مناسب این علم در کشورمان با

 .گذاري شودپایه

 

 تعریف -1-2
وده که شامل ب ياو حرفه یفن یآموزش عال يهااز رشته یکی يکاربرد کیالکتروناي مهندسی حرفه وستهیناپ یرشته کارشناس

 .باشدیم ریپذکه در برنامه لحاظ شده، امکان یو عمل يدروس نظر آموزش قیاز طر هاآنبه  افتنیاست که دست  ییهایستگیشا

 

 هدف -1-3
زینی جایگ نهی، در زممهارت الزم، کافی دانشاطالعات و  ست که عالوه برداشتنا ياحرفه یانسان يروین تی، تربدوره اینهدف 

 همچنین والکترونیک  يهادستگاهو نگهداري و کنترل  ياندازراه ،روزبهجدید و  الکترونیکی هايسیستم ی بامیقد هايسیستم

 .دینماکسب  یخوببهرا  کیمشاغل مرتبط با الکترون
 

 اهمیت و ضرورت -1-4
جانبه همه وذبانفطور مستقل و از سوي دیگر سو مقوله الکترونیک بهرشد و توسعه فناوري سبب شده است تا از یک ازآنجاکه

 آنروز کردن ضرورت تداوم این رشته و به، را با خود درگیر نماید هاآناسی و عمده هاي اسدر صنایع مختلف، بخش

در راستاي طراحی، تولید، ارائه خدمات سرویس، نگهداري و تعمیر در صنایع مختلف مانند  آنناپذیر بوده و بازار کار اجتناب

 یاز بهن .ی، شیالت و پزشکی همچنان فراهم استسنگ، نفت، کشتیرانالکترونیک، مخابرات، مکاترونیک، فوالد، مس، زغال

الحیت گیري ص باهدفدر سطح مهندسی  اجد صالحیتوالکترونیک کارآمد، شایسته و مهندسان کاربردي  ايکارشناسان حرفه

ها اطالعات حرفه ،)آمریکا(O*NETها و مشاغل اطالعات حرفهبرنامه با  این خورد.همچنان به چشم می ايو شایستگی حرفه

 ست.ا شدهینتدوو...  SISCO)کانادا(، اطالعات مشاغل  NOSSها و مشاغل )استرالیا( اطالعات حرفه ASCOو مشاغل 
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 التحصیالنفارغ توانایی و نقش -1-5
 دروس مرتبط توانایی

و اندازي راهنصب، اجراي عملیات نظارت، مدیریت و 

مدرن در مراکز سرویس و نگهداري تجهیزات هوشمند 

 تجاري و خانگی صنعتی،

 

سنسورها و  - کاربرد الکترونیک -2 یوترکامپ یکروم

 هايسیستمآزمایشگاه  -یکنترل خط هايسیستم -هامبدل

 -پروژه  -يکاربرد کیربات -يکارآموز -یکنترل خط

 وتریکامپ یکروم شگاهیاآزم -کیالکترون يکاربرد يهاماژول

 یکیالکترون زاتیتجه-مباحث ویژه در الکترونیک -2

 یزبان تخصص -مخابرات داده يهاشبکه -هوشمند 

هاي دستگاه اندازينصب و راهنظارت و مدیریت بر 

 اسناد مربوطه و درالکترونیکی و تلفیقی با استفاده از 

 آنصورت نیاز اجراي 

 -هامبدلسنسورها و  - 3 یکالکترون -2 یوترکامپ یکروم

ل کنتر هايسیستمآزمایشگاه  -یکنترل خط هايسیستم

کاربرد  -پروژه -يکاربرد کیربات -يکارآموز -یخط

 شگاهیآزما -کیالکترون يکاربرد يهاماژول - الکترونیک

 زاتیتجه -مباحث ویژه در الکترونیک  - 2 یوترکامپ یکروم

 یتخصصزبان  -هحرف در اقتصاد –هوشمند یکیالکترون

بخش خدمات پس از پشتیبانی فنی مدیریت، نظارت و 

 و تلفیقی تجهیزات الکترونیکیفروش 

 کرویم -یزبان تخصص -کیدر الکترون ژهیمباحث و

آزمایشگاه  -یکنترل خط يهاستمیس -2 وتریکامپ

 -يکاربرد کیربات -يکارآموز -یکنترل خط يهاستمیس

 يکاربرد يهاماژول - کیکاربرد الکترون -پروژه

مدیریت  - -2 وتریکامپ کرویم شگاهیآزما - -کیالکترون

 قتصادا –هوشمند یکیترونالک زاتیتجه -ریپذ دیتجد يانرژ

 هحرف در

 تهیه تجهیزات و نظارت و مدیریت بر انتخاب، برآورد هزینه

 یو خانگی آزمایشگاهی، صنعتی، تجاري، اداري الکترونیک

سنسورها  -3 یکالکترون -2 یوترکامپ یکروم -یزبان تخصص

 هايسیستمآزمایشگاه  -یکنترل خط هايسیستم - هامبدلو 

ربرد کا -پروژه -يکاربرد کیربات -يکارآموز - یکنترل خط

 شگاهیاآزم- کیالکترون يکاربرد يهاماژول - الکترونیک

مدیریت  -مباحث ویژه در الکترونیک -2 یوترکامپ یکروم

 تصاداق–هوشمند یکیالکترون زاتیتجه -یرپذ یدتجدانرژي 

 هحرف در

هاي اجراي کالیبراسیون و تنظیم دستگاهنظارت، مدیریت و 

ی آزمایشگاهی، صنعتی، تجاري، گیري الکترونیکاندازه

 اداري و خانگی

سنسورها  -3 یکالکترون -2 یوترکامپ یکروم -یزبان تخصص

 هايسیستمآزمایشگاه  -یکنترل خط هايسیستم -هامبدلو 

 بردکار -پروژه-يکاربرد کیربات -يکارآموز - یکنترل خط

 شگاهیاآزم -کیالکترون يکاربرد يهاماژول - کیالکترون

 زاتیتجه -مباحث ویژه در الکترونیک -2 میکرو کامپیوتر

 تصاداق –کیدر الکترون ژهوی مباحث -هوشمند  یکیالکترون

 هحرف در
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با رایانه و  اجراشده مدارهاي چاپیبررسی و اصالح 

 آننهایی  تأییدو  شدهساختهبردهاي 

پالس و  يمدارها -2 میکرو کامپیوتر -یزبان تخصص

در کاربردي  يافزارهانرم -پروژه-يکارآموز -تالیجید

 يکاربرد يهاماژول -اندروید  یسینوبرنامه - الکترونیک

آزمایشگاه  - 2 میکرو کامپیوتر شگاهیآزما -کیالکترون

 هحرف در اقتصاد –تالیجیپالس و د يمدارها

 روز الکترونیکیافزارهاي بهنرماز استفاده آموزش و 

 -افزارسخت فیزبان توص - ايیانهرا يسازبرنامه

در  يهار کاربرد افزارنرم - يبعدسه یطراح يافزارهانرم

 میکرو کامپیوتر شگاهآزمای- 2 میکرو کامپیوتر – کیالکترون

 هحرف در اقتصاد–2

 يهادستگاهدر سوئیچینگ طراح و تعمیرکار منابع تغذیه 

 الکترونیکی صنایع مختلف

 -2 میکرو کامپیوتر -یزبان تخصص -لیفرانسیمعادالت د

 -پروژه -تالیجیپالس و د يمدارها - 3 یکالکترون

 يکاربرد يهاماژول -در الکترونیککاربردي  يافزارهانرم

آزمایشگاه  -2 میکرو کامپیوتر شگاهیآزما -کیالکترون

 -مباحث ویژه در الکترونیک -تالیجیپالس و د يمدارها

 هحرف در اقتصاد

 

 مشاغل قابل احراز -1-6
 215213شغل کد  -یککارشناس الکترون -

 215213شغل کد  -یکالکترون مهندسی -

 121511 کد شغل -افزارنرمبا  یکیالکترون تحلیل -

 215215 کد شغل -اطالعات یسیو پخش مغناط ضبط -

 215211 کد شغل -یصنعت هايسیستمدر  یمدارات مجتمع خط یابییبعو  تحلیل -

 215213شغل کد  -تاطالعا یکیو الکتر يو پخش نور ضبط -

 215213 کد شغل -یکنترل یزاتو سازنده تجه طراح -

 215213 کد شغل -یصنعت یوناتوماس يهاپروژه مجري -

 215213کد شغل  -ییشگاهآزما یزاتو سازنده تجه طراح -

 215213کد شغل  -نیوپردازش اتوماس کارشناس -

 215213کد شغل  -ایاش ینترنتا کارشناس -

 215213شغل کد  –یینماش یادگیريو  یهوش مصنوع کارشناس -

 215213شغل کد  -لیجیتاد یابیبازار ياستراتژ کارشناس -
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 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره یک نیمسال تحصیلی و  2 تحصیلی مرکب از هرسالاست و دو سال  حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته

هفته آموزش و یک هفته  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  16تابستانی و هر نیمسال شامل 

ساعت  16نظري معادل و هر واحد درس بوده دروس نظري و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی  امتحانات پایان دوره است.

واحد درس  هر ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل واحد درس عملی و آزمایشگاهی هر در نیمسال،

ساعت در  121معادل  يکارورز یا واحد کارآموزي و هر در نیمسال ساعت 64حداکثر  و ساعت 48معادل  حداقل کارگاهی

 .باشدنیمسال می

 

 یط پذیرش دانشجوضوابط و شرا -1-8
 مرتبط ردانیکا آموختگاندانش -

 ورودي قبولی در آزمون -

 و توانایی جسمانی شرایط عمومی دارا بودن -

 

 ساعت(واحد و سهم درصد دروس نظري و عملی )برحسب  -1-9

 نوع درس
تعداد 

 واحد

 درصد

 )برحسب واحد(
 تعداد ساعت درصد مجاز

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 41 721 65تا  25 5/62 45 نظري

 75تا  55 61 1188 75تا  35 5/37 27 عملی

 111 111 1818 111 111 72 جمع

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 6 6 1 بدون احتساب() یجبران

 9 9 9 عمومی

 2 4 1 عمومی مهارت

 6 11 5 پایه

 47 51 44 تخصصی

 8 8 6 اختیاري

 72 72 68 جمع

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس عناوین :فصل دوم
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 يکاربرد الکترونیکاي مهندسی حرفه کارشناسی ناپیوسته رشتهدوره  جبرانی دروسجدول  -2-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   64 32 32 3 1 یکیالکترمدارهاي  1

   64 32 32 3 1 یکالکترون 2

   128 64 64 6 جمع

 شدگان با کاردانی غیر مرتبط با نظر مدیر گروهنامه آموزشی و سایر مقررات مربوطه، دروس فوق به پذیرفتهبا رعایت آیین *

 ارائه شود.

 اول و دوم ارائه شود.دروس جبرانی، بایست حداکثر نیمسال  *

 

 ديرکارب کیالکتروناي مهندسی حرفه رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  جدول دروس عمومی -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 «مبانی نظري اسالم»یک درس از گروه درسی  1

   32 1 32 2 «انقالب اسالمی» یک درس از گروه درسی 2

3 
 یک درس از گروه درسی

 «تمدن اسالمیو تاریخ »
2 32 1 32   

4 
 یک درس از گروه درسی

 «آشنایی با منابع اسالمی»
2 32 1 32   

   32 32 1 1 1ورزش  5

   161 32 128 9 جمع

 

 الکترونیکاي مهندسی حرفهرشته دوره کارشناسی ناپیوسته  عمومی مهارتجدول دروس  -2-3

 کاربردي

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازیشپ

 جمع عملی نظري

   48 32 16 2 اقتصاد در حرفه 1

   48 32 16 2 روش تحقیق و مهارت ارائه 2

   48 32 16 2 جمع

 واحد از دروس فوق الزامی است. 2گذراندن  *
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 کاربردي کیالکتروناي مهندسی حرفه رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  پایه جدول دروس -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 2عمومی  یاضیر 1

   48 1 48 3 دیفرانسیلمعادالت  2

   96 1 96 6 جمع

 

 کاربردي الکترونیکاي مهندسی حرفهرشته دوره کارشناسی ناپیوسته  تخصصیوس در -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

 64 64 1 1 اندروید یسینوبرنامه 1
 يسازبرنامه

 ايیانهرا
 

   32 1 32 2 زبان تخصصی 2

   64 32 32 3 مخابرات داده يهاهشبک 3

  64 32 32 3 2الکتریکی  يمدارها 4
معادالت 

 دیفرانسیل

 64 32 32 3 رباتیک کاربردي 5
 هايسیستم

 یکنترل خط
 

 48 1 48 3 2 یوترکامپمیکرو  6
 يسازبرنامه

 ايیانهرا
 

 48 48 1 1 2 یوترکامپ یکرومآزمایشگاه  7
 

 
 2 یوترکامپ یکروم

 2 یوترکامپمیکرو   64 32 32 3 هامبدلسنسورها و  8

 64 32 32 3 3الکترونیک  9
 هايمدار

 2 یکیالکتر
 

 3 یکالکترون  48 48 1 1 3 یکالکترونمایشگاه آز 11

 48 1 48 3 کنترل خطی هايسیستم 11
مدارهاي 

 2 یکیالکتر
 

12 
کنترل  هايسیستم مایشگاهآز

 خطی
1 1 48 48  

ل کنتر هايسیستم

 خطی

 64 32 32 3 دیجیتال مدارهاي پالس و 13
 يمدارها

 2 یکیالکتر
 

14 
 پالس وهاي مدار مایشگاهآز

 دیجیتال
1 1 48 48  

و  پالس مدارهاي

 یجیتالد

   64 32 32 3 مباحث ویژه در الکترونیک 15
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16 
کاربردي در  يافزارهانرم

 الکترونیک
2 1 64 64  

 یکیالکترمدارهاي 

2 

   64 32 32 3 ايیانهرا يسازبرنامه 17

   64 48 16 2 آن يو کاربردها یکاپت 18

 - - - 3 پروژه 19
 51گذراندن 

 واحد
 

 241 241 1 2 کارآموزي 21
 51گذراندن 

 واحد
 

   48 48 1 1 کارگاه کالیبراسیون 21

   1312 912 411 47 جمع

 

 ديکاربر کیالکتروناي مهندسی حرفه رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  اختیاري جدول دروس -2-6

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

  2 یکیالکترمدار  64 32 32 3 الکترونیککاربرد  1

 افزارسختزبان توصیف  2
VHDL 

3 32 32 64 
 نویسیبرنامه

 ايرایانه

 

   64 32 32 3 هوشمند یکیالکترون زاتیتجه 3

   64 32 32 3 يبعدسه یطراح يافزارهانرم 4

   64 32 32 3 هاسیستمو  هایگنالس 5

   64 32 32 3 تجدید پذیر مدیریت انرژي 6

  3 کیالکترون 64 32 32 3 فرکانس باال يمدارها 7

8 
و  یچینگئسو یهمنابع تغذ

 شارژرها
2 16 48 64   

  2 وتریکامپمیکرو  64 48 16 2 الکترونیک يکاربرد يهاماژول 9

   64 48 16 2 وبصفحات  یطراح 11

   192 112 81 8 جمع

 فوق الزامی است. دروس ( ازواحدي 2واحدي و یک درس  3درس  دوواحد ) 8 گذراندن*  
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 رونیکالکتاي مهندسی حرفه رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  ترم بندي پیشنهادي دروس جدول -2-7

 کاربردي
 نیمسال اول -2-7-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  48 1 48 3 2عمومی ریاضی  1

  48 1 48 3 لیفرانسیمعادالت د 2

  64 32 32 3 2 یکیالکتر يمدارها 3

  32 1 32 2 «مبانی نظري اسالم» یدرسیک درس از گروه  4

  32 32 1 1 1ورزش  5

  48 32 16 2 مهارت عمومی درس 6

  64 32 32 3 ايیانهرا يسازبرنامه 7

  64 64 1 2 کاربردي در الکترونیک يافزارهانرم 8

  - - - 19 جمع

 

 

 نیمسال دوم -2-7-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

 2 یکیالکتر يمدارها 64 32 32 3 3الکترونیک  1

 ايیانهرا يسازبرنامه 48 1 48 3 2 یوترکامپمیکرو  2

  48 48 1 1 2 یوترکامپ یکرومآزمایشگاه  3

 2 یکیالکتر يهامدار 64 32 32 3 دیجیتال مدارهاي پالس و 4

  48 48 1 1 دیجیتال مدار پالس و مایشگاهآز 5

  64 32 32 3 هامبدلسنسورها و  6

  32 1 32 2 «انقالب اسالمی»یک درس از گروه درسی  7

  32 1 32 2 زبان تخصصی 8

  48 48 1 1 3 الکترونیکآزمایشگاه  9

  - - - 19 جمع
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 سومنیمسال  -2-7-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 زنیاپیش

 جمع عملی نظري

  64 32 32 3 مباحث ویژه در الکترونیک 1

 ايیانهرا يسازبرنامه 64 64 1 1 اندروید یسینوبرنامه 2

 2 یکیالکتر يمدارها 48 1 48 3 کنترل خطی هايسیستم 3

  48 48 1 1 کنترل خطی هايسیستم مایشگاهآز 4

  64 32 32 3 مخابرات داده يهاهشبک 5

6 
 یک درس از گروه درسی

 «اسالمی تاریخ تمدن»
2 32 1 32  

  64 48 16 2 آن يو کاربردها یکاپت 7

  64 48 16 2 درس اختیاري 8

  48 48 1 1 کارگاه کالیبراسیون 9

  - - - 18 جمع 

 

 

 چهارمنیمسال  -2-7-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 زنیاپیش

 جمع عملی نظري

  64 32 32 3 درس اختیاري 1

  64 32 32 3 درس اختیاري 1

  - - - 3 پروژه 2

  241 241 1 2 يکارآموز 3

 کنترل خطی هايسیستم 64 32 32 3 يکاربرد کیربات 4

7 
 یدرس از گروه درس کی

 «میبا منابع اسال ییآشنا»
2 32 1 32 

 

  - - - 16 جمع
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 فصل سوم: سرفصل دروس
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 درس معادالت دیفرانسیل -3-1
 پایهنوع درس: 

 - :نیازیشپ

 - هم نیاز:

 هدف کلی درس: فراگیري ریاضیات الزم براي تحلیل مدارهاي الکتریکی و الکترونیکی

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ضرب  ،ي دو بردارها در فضا، ضرب عددبردار ،ییمختصات فضا ،يمعادالت پارامتر

 يرو اتیعمل ،یسه مجهول یمعادالت خط، دستگاه 3X3 يهاسیماترخارجی دو بردار، 

تابع چند  ،3x3 نانیحل دستگاه معادالت، دترم س،یمعکوس ماتر س،یماتر يسطرها

 يابر يریقاعده زنج ان،یگراد ،صفحه مماس و خط قائم ،یو جزئ یمشتق سوئ ره،یمتغ

 یحنرال منانتگ ،يبردار دانیم ،يو کرو يااستوانهمختصات ، کامل لیفرانسید ،یمشتق جزئ

 ورژانسیالخط، د

16 - 

2 

معادله دیفرانسیل، جایگاه استفاده از معادالت دیفرانسیل در مهندسی برق، معادله 

دیفرانسیل مرتبه اول از نوع جداشدنی، همگن، کامل و با ضرایب ثابت نسبت به زمان، 

 براي یافتن جریان مدار. RLو  RCپیدا کردن و حل معادله حاکم بر یک مدار 

11 - 

3 

ثابت  بیمرتبه دوم با ضرا یخط لیفرانسیده مرتبه دوم، معادل لیفرانسدی تعریف معادله

ثابت،  بیمرتبه دوم با ضرا یخط لیفرانسیمعادله د یعموم پاسخ افتنینسبت به زمان، 

 پاسخ افتنیثابت،  بیمرتبه دوم با ضرا یخط لیفرانسیمعادله د یخصوص پاسخ افتنی

حاکم بر  لیفرانسیبا استفاده از حل معادله د RLC ارمد کی انیجر یو خصوص یعموم

 RLC يمدارهاحاکم بر  لیفرانسیحل معادالت د يالپالس برا لی، استفاده از تبدآن

12 - 

4 

دستگاه معادالت  ژه،یو يو بردارها ژهیو ریمقاد ،یاستقالل خط ،جبري معادالت دستگاه

 ،یاساس هايیسماترثابت،  بیهمگن با ضرا یمرتبه اول، دستگاه معادالت خط یخط

 ثابت بیبا ضرا همگن یرغ یخط يهادستگاه

11 - 

 - 48 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

، محاسبه دترمینان ماتریس، محاسبه وارون ماتریس، هایسماتر، آشنایی با RLCحل معادالت دیفرانسیل حاکم بر مدارهاي 

 ضرب خارجی بردارهابردارها و مفاهیم ضرب داخلی و 

 

 
 

 

  نظري عملی

 تعداد واحد 3 1

 تعداد ساعت 48 1
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 تکنیکپلیدانشگاه   مسعود نیکوکار معادالت دیفرانسیل
چاپ چهل و چهارم 

1398 

 مدرسان شریف  حسین نامی 2ریاضی عمومی 
چاپ بیست و یکم 

1398 

 2عمومی ریاضی 
 -مسعود نیکوکار 

 حمیدرضا مقسمی
 1394ویرایش جدید  گسترش علوم پایه 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال 3دروس ریاضی در دوره کاردانی حداقل به مدت  حداقل کارشناسی ارشد ریاضی و داراي سابقه تدریس
 

 وسایل موردنیاز درسمساحت، تجهیزات 

 پروژکتور یدئوو برد و داراي وایتاستاندارد کالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرینهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تعاریف و مثال توضیحی با
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایان آزمون و ترممیانآزمون  ،تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز
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 2 یکیالکتردرس مدارهاي  -3-2
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 دیفرانسیل معادالتهم نیاز: 

 الکتریکی به روش ماتریسی هايشبکههدف کلی درس: توانایی تحلیل 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 :یالکتریک هايشبکهدر تحلیل  آنتبدیل الپالس و کاربرد 

دیل ناحیه همگرایی تبدر مهندسی برق،  آنتبدیل الپالس و فلسفه استفاده از  تعریف

 هايشبکهیک توابع تحرمربوط به الپالس  تبدیل، الپالس توابع پریودیک تبدیل، الپالس

عکس  همحاسب، کانولوشن و تبدیل الپالس انتگرال، تبدیل الپالس خواصالکتریکی، 

ریکی، معرفی الکت هايشبکهتحلیل  يتبدیل الپالس برا کارگیريبه نحوه، تبدیل الپالس

 سازيو شبیهانواع توابع شبکه با ذکر چند مثال 

8 8 

2 

 :آنالیز گره و آنالیز مش –گراف  نظري
 يراگره بو تحلیل  تجزیه، گره، شاخه، حلقه و کات ستتعریف گراف شبکه و مفاهیم 

و  تجزیه معادالت نوشتن، آنالیز گره یبا استفاده از دو معادله اساس ییک شبکه الکتریک

ا استفاده از ب ییک شبکه الکتریک يمش براو تحلیل  تجزیهي، گره به روش نظرتحلیل 

ا ذکر ي بمش به روش نظرو تحلیل  تجزیهمعادالت  نوشتن، آنالیز مش یدو معادله اساس

 سازيو شبیهچند مثال 

6 6 

3 

 :کات ستیز و آنال آنالیز حلقه –گراف  نظري

، آنالیز حلقه یبا استفاده از دو معادله اساس ییک شبکه الکتریک يحلقه براو تحلیل  تجزیه

 يراست ب کاتو تحلیل  تجزیهي، حلقه به روش نظرو تحلیل  تجزیهمعادالت  نوشتن

 تجزیهعادالت م نوشتن، آنالیز کات ست یبا استفاده از دو معادله اساس ییک شبکه الکتریک

 سازيو شبیهي با ذکر چند مثال کات ست به روش نظرو تحلیل 

4 4 

4 

 :معادالت حالتالکتریکی به روش  هايشبکهتوصیف 

 نوشتن، یحالت در یک شبکه الکتریک يمتغیرها، یک شبکه الکتریکی يمفهوم حالت برا

ادالت مع حل، متغیر در معادالت حالت تغییری، یک شبکه الکتریک يمعادالت حالت برا

 سازيو شبیهبا ذکر چند مثال  حوزه الپالسیا  حالت در حوزه زمان و

5 5 

5 

 :ییک شبکه الکتریک یطبیع يهافرکانس

کل  یطبیع يهافرکانس تعداد، یک متغیر شبکه یطبیع يهافرکانسی، فرکانس طبیع مفهوم

، کهشب یطبیع يهافرکانس کنترل، صفر و غیر صفر شبکه( يهافرکانس)شبکه 

 سازيیهو شببا ذکر چند مثال  اتصال کوتاه و اتصال باز یک شبکه یطبیع يهافرکانس

5 5 

 4 4 :شبکه يقضایا 6

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 32
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، تلگان هقضی، آنمختلف  هايیانهبو  یهم پاسخ قضیه، جمع آثار قضیه، جانشینی قضیه

 سازيو شبیهبا ذکر چند مثال  تونن و نورتن يقضایا

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 هايکانسفرماتریسی شامل آنالیزهاي گره، مش، حلقه، کات ست، معادالت حالت و  هايروشالکتریکی با  هايشبکهتحلیل 

 طبیعی

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 2 یکیالکترتحلیل مدارهاي 
نبوي  سید حسن

 کریزي
 1396 مؤلف 

 شانزدهم چاپ 1398 پوران پژوهش  زرگر ر وکا 2دارهاي الکتریکی م

 اهشبکهنظریه اساسی مدارها و 

 جلد دوم

ارنست کوه و 

 ارائهچارلز 

 دارجبه

 ماراالنی
 انتشارات دانشگاه تهران

چاپ بیست و  1399

 هشتم

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 برق هايیشگراکارشناسی ارشد  حداقل
 

 مساحت، تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور یدئوو برد و داراي وایت استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرینهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تعاریف و مثال توضیحی با
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانو  ترممیانآزمون تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF&select-publisher=publisher-exact
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 درس زبان تخصصی -3-3
 ع درس: تخصصینو

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

مکتوب و غیر  يهارسانهاز  یاصلزبانبه  مرتبط هدف کلی درس: ترجمه متون فنی مرتبط با رشته و استفاده از منابع و مقاالت

 مکتوب

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
ه ب اصلیزبانهاي درسی از ها و رستهها، حوزهترجمه یک متن مربوط با تشکیالت گروه

 فارسی در گروه برق
4 - 

2 
مانند دیود، ترانزیستور، اپتوکوپلر،  رایانه برق و هاي مرتبط با الکترونیک،ترجمه متن

 انگلیسی به فارسی از آنها و موارد مشابه عایق
6 - 

3 
منطبق با  یزيربرنامهقابل هاي ICمربوط به  Datasheet ICبارگیري حداقل دو نمونه 

 .آن ترجمهنوین و  هاييفناور
4 - 

4 
 هايشبکه تلویزیون، فیبر نوري وترجمه انگلیسی به فارسی متون مرتبط با مخابرات، 

 آنالوگ و دیجیتال() هادادهانتقال  و ايیانهرا
4 - 

 - 4 کنترل الکترونیکی يهاسامانهترجمه انگلیسی به فارسی متون مرتبط با  5

6 

اجراي یک پروژه در قالب ترجمه یک سرویس منوال، راهنماي کاربرد یا راهنماي نصب، 

برگ  5معتبر یا موارد مشابه دیگر از انگلیسی به فارسی )حداقل شیت، مقاله علمی دیتا

 در خارج از ساعات درسی( اجرا متن

2 
- 

 

7 
اجراي یک پروژه شامل ترجمه از فارسی به انگلیسی در قالب حداکثر یک پاراگراف از 

 متون ساده علمی و فنی الکترونیکی
2  

8 

، دنیکر پرغلط،  هاي صحیحمانند پرسشهاي مختلف در راستاي درک مطلب ه تمرینئارا

اي، مرتب کردن جمالت و ترجمه یک موضوع جدید از انگلیسی به فارسی چهارگزینه

 6یک تا  بندهايبراي 

6  

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

عایت حقوق ، ريدارامانتحفظ ، الکترونیک آموزشیمتون مربوط به منابع  ترجمه ،خواندن متون فنی مرتبط با الکترونیک

 حاکم بر جامعه و انطباق محتوا بر اصول و فرهنگ ینمؤلف

 

  

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

زبان تخصصی برق، الکترونیک، 

 کنترل و مخابرات
 دانشگاه تهران  نوشته منوچهر حقانی

1399 

 15چاپ 

برق  یمهندس یفرهنگ تخصص

 و مخابرات یوترکامپ یکالکترون
 یشپترکالوس بود

 ینادر گلستان

 یانیدار
 یرکبیرام

 

1397 

Texts electrical engineering 1396 تهران یباگراند  یديق یالدم -يفرهاد یامپ 

     اینترنتی هايیتسا

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 مهندسی الکترونیک مسلط به زبان انگلیسیکارشناسی ارشد  حداقل
 

 مساحت، تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 رایانه و ینترنتا پروژکتور، یدئوو ،برد داراي وایتکالس استاندارد 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 فعالیت خارج از ساعات درسی ،تعاملی ،پژوهشی پروژه ياجرا ،تمرین و تکرار ،ايمباحثه

ترجمه  در قالب مباحث صورت تعاملی بوده و در کالس درس دانشجویان باید فعال باشند و در تمامهاي کالسی بهفعالیت

 و ارائه مطالب مشارکت کنند. توضیحیگو، وو گفت بحث فردي در کالس و خارج از ساعات درسی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 مترپایانو  ترممیان آزمون ،فعالیت گروهی ،هاي تحقیقاتیها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/book/11349162/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-Texts-electrical-engineering/
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 2 یوترکامپ یکروم درس -3-4
 تخصصی نوع درس:

 ايیانهرا يسازبرنامه: ازینشیپ

 - :ازیهم ن

 ARMه بیتی با هست 32هاي  آشنایی با میکروکنترلر هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 با یکدیگر هاآن سهیو مقا RISC ،CISC، ARMها از قبیل پردازنده يهايانواع معمار

 و ... NXP، ATMEL ،ST مانند ARMهاي با هسته  و مقایسه انواع میکروکنترلر

 ARMهاي مبتنی بر هسته  کاربردهاي صنعتی میکروکنترلر

3 - 

2 

داخلی، واحدهاي جانبی  يهاازلحاظ تعداد پایه، انواع حافظه ARMامکانات میکروکنترلر 

( و دیجیتال به آنالوگ ADC، وقفه، مبدل آنالوگ به دیجیتال )WDTاز قبیل تایمر/کانتر، 

(DAC ارتباط سریال ،)UART ،USB ،SPI ،SSP ،I2C ،I2S ،CAN ،JTAG ،PLL ،

DMAی، ولتاژ کاري و ...داخلی/خارج يسازها، تنظیمات فرکانس کاري با نوسان 

6 - 

3 

انواع معماري دستورات از قبیل ثبات به ثبات، کار با حافظه و دستورات کنترلی، معماري 

 ياهدر میکروکنترلر، نحوه اجراي دستورات، حالت آن يریکارگ( و بهPipelineخط لوله )

 ها، فضاي آدرس و نقشه حافظه، معماري مجموعه دستوراتمختلف کاري پردازنده، ثبات

 }ترجیحاً اسمبلی{ مجموعه دستورات بررسی و تحلیل

، یسینوو معرفی محیط برنامه Keil uVisionمانند کامپایلر  C یسینوانتخاب ابزار برنامه

 وکنترلر و ...میکر يزیرنحوه اجراي برنامه و خطایابی، نحوه برنامه

6 - 

4 

، ری(، برنامه ایجاد تأخLED يخروجی ساده )نمایش بر رو لیقبپایه از  يهاانجام برنامه

(، اجراي برنامه ورود داده Segment-7) یقسمتنمایش اعداد بر روي نمایشگرهاي هفت

 و ... DCموتور  يانداز، راهStrobeصورت مستقیم و مبتنی بر بیت به

6 - 

5 

 ریمربوطه و اجراي برنامه تأخ يهاکارکرد تایمر، انواع تایمرهاي میکروکنترلر، ثباتاصول 

نتایج  و نمایش آموزشی بردبرنامه }اجراي عملی بر روي یک  يسازهیبه کمک تایمر به شب

 .{شودیبه دانشجویان توصیه م

3 - 

6 

 آنو کاربردهاي عملی  PWMعریف ت

 آن يهامربوطه و انواع حالت يهاثبات

( مختلف }ترجیحاً با نمایش Duty Cycleکاري ) يهامربعی با چرخه يهاایجاد پالس

 {آموزشیهاي بردعملی بر روي 

3 - 

7 

 مرتبط با وقفه يهاوقفه دهنده و ثبات يانواع واحدها

اي عملی }اجر يسازهیپایه و کاربردي مختلف مبتنی بر وقفه به همراه شب يهاانجام برنامه

 .{شودیو نمایش نتایج به دانشجویان توصیه م آموزشی بردبر روي یک 

3 - 

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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8 

 ( میکروکنترلرDAC( و دیجیتال به آنالوگ )ADCمبدل آنالوگ به دیجیتال ) يهاتیقابل

 مختلف کاري يهامربوطه و حالت يهاثبات

مانند خواندن ولتاژ ورودي آنالوگ  ADCکاربردي مختلف مبتنی بر  يهاانجام برنامه

)ساخت دماسنج( و ... به  LM35متر(، خواندن دما از سنسور مانند )نمایش عملکرد ولت

 يسازهیهمراه شب

6 - 

9 

 دیکل(، صفحهDot Matrix) ياکاربردي از قبیل ماتریس نقطه يهاپروژه یسینوبرنامه

(KeyPadموتور پله ،)يا ،LCD  ،کاراکتريLCD ( گرافیکیGLCD ماژول ،)TFT 

LCD وایرلس، بلوتوث، ضبط و پخش  يهااینچی، ماژول 3.2 یرنگتمامMP3  و انواع

، MMC/SDحافظه  باکارت، انتقال اطالعات OV7671صوتی، دوربین دیجیتال  يهالیفا

 و ... CAN، واسط ارتباطی RS485اجراي ارسال و دریافت اطالعات سریال، واسط 

 .{.ودشیو نمایش نتایج به دانشجویان توصیه م آموزشی بردبر روي یک  }اجراي عملی

12 - 

 1 48 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 ARMهاي با هسته  متوسط با میکروکنترلر يهاپروژهمربوط به  يهابرنامهنوشتن 

 

 و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

در  ARMمیکروکنترلرهاي  نویسیبرنامه

با  Keil uVisionي افزارنرممحیط 

 CMSIS يها کتابخانهاستفاده از توابع 

 1395 نیاز دانش  محمد ارکانی

 کروکنترلریآموزش م

LPC 1768 ARM CORTEX - M3 

 –ی قیحق زیجواد شورانگ

 طباطباییمحمود 
 1396 مهرگان 

 1396 دیباگران  ي صفیمحمدمهد LPC1768 يسر ARMکنترلر میکرو
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 تسلط ،سابقه تخصصی در حوزه شغلی 1 حداقل ،سابقه تدریس مرتبط 3 حداقل برق، يهاشیگراارشد حداقل کارشناسی 

 تسلط به زبان انگلیسی ،ي مرتبطافزارهانرمبه رایانه و  کامل

 

 مساحت، تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 اهپروژهمیکروکنترلر جهت نمایش اجراي عملی  آموزشی بردیک  حاًیترج ،Pc Projectorمجهز به رایانه و  کالس استاندارد

 در کالس

 

 روش تدریس و ارائه درس

 فیلم و اسالید، تکرار، تمرین و توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یکتب ترمپایانآزمون هاي کاربردي دانشجویان و پروژه ارائهو  هاآن سازيیهشبهاي درسی مناسب و تکالیف و پروژه
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 3ک لکترونیا درس -3-5

 تخصصی نوع درس:

 2ی مدارهاي الکتریک :نیازپیش

 - نیاز: هم

 آن و تحلیل ترانزیستوري در فرکانس باال هايکنندهتقویتبا رفتار  ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 

فرکانس  AC یلتحلمدار معادل ترانزیستور در فرکانس میانی و  و DCمروري بر تحلیل 

مراه با ه الکترونیکی در بازار الکترونیک هايیستمسدر  آنو اهمیت  میانی ترانزیستور

 کاربردي يهامثالکامپیوتري و تکلیف و  سازيیهشب

2 2 

2 

بهره واحد  قطعفرکانس  وپایین مدل ترانزیستور در فرکانس باال و محاسبه فرکانس قطع 

در  آنقش کاربردي و ن هايیستمسو نحوه انتخاب ترانزیستور مناسب در  براي ترانزیستور

و  ترانزیستوريمدارات و کنترل فرکانس قطع  صنعتی الکترونیکی هايیطراح

 يهاثالمکامپیوتري و  سازيیهشببا  سیگنال در مدارات الکترونیکی هايکنندهیتتقو

 کاربردي

2 2 

3 

رکانس و محاسبه ف باال مدار امیتر مشترک با روش میلر و فرکانستحلیل فرکانس میانی 

براي  نآمناسب  و استفادهآوردن تابع انتقال فرکانس باال  به دستو  هاقطبقطع باال و 

ي مختلف فرکانسی و هاهطراحی و ساخت مدارات الکترونیکی و مجتمع سازي در حوز

 کاربردي هايمثالکامپیوتري و  سازيشبیها کنترل فرکانس قطع مدارات ب

2 2 

4 

 يستوریرانزت هايکنندهتقویت هايآرایش یتمامبراي باال  و فرکانستحلیل فرکانس میانی 

لکتور مشترک مشترک و ک سیو ب دبکیمشترک با ف تریو ام دبکیمشترک بدون ف تری)مدار ام

به و  هاقطبصفرها و  وروش دقیق و محاسبه فرکانس قطع باال  ...( باو سورس مشترک و

براي طراحی و ساخت مدارات  آنمناسب  و استفاده فرکانس باالانتقال آوردن تابع  دست

 و کنترل فرکانس قطع مداراتي مختلف فرکانسی هاهالکترونیکی و مجتمع سازي در حوز

 کاربردي هايمثالکامپیوتري و  سازيشبیهبا 

8 8 

5 

 دهکننتقویت هايآرایشو محاسبه فرکانس قطع باال تمامی  روش ثابت زمانی ارزش صفر

ترک بدون فیدبک و امیتر مشترک با فیدبک و بیس مشمدار امیتر مشترک ترانزیستوري ) هاي

براي طراحی و ساخت  آنمناسب  و استفاده (... و کلکتور مشترک و سورس مشترک و

ي مختلف فرکانسی و کنترل فرکانس قطع هاهمدارات الکترونیکی و مجتمع سازي در حوز

 کاربردي هايمثالکامپیوتري و  سازيشبیهمدارات با 

4 4 

6 

 کسکودو  تفاضلی کنندهتیتقو) چندطبقهتحلیل فرکانس میانی و فرکانس باالي مدارات 

لیل فرکانس تح باال وآوردن تابع انتقال فرکانس  به دست( و محاسبه فرکانس قطع باال و ...و

 هاآنعملیاتی و انواع مدارات کاربردي  هاي کنندهتقویتباالي 

6 6 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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7 
 کامپیوتري سازيشبیهبا  بهره ومدار فرکانس قطع  و در تحلیل فرکانس باال آن تأثیرفیدبک و 

 کاربردي هايمثالو 
2 2 

8 

در  آنت و اهمی چندطبقهترسیم دیاگرام بود براي تابع انتقال مدارات الکترونیکی یک و 

 هايثالمکامپیوتري و  سازيشبیهالکترونیکی و کاربردهاي مدارات مختلف با  هايسیستم

 کاربردي

2 2 

9 

ود فیدبک بر پایداري با استفاده از ترسیم دیاگرام ب تأثیرپایداري در مدارات الکترونیکی و 

الکترونیکی و کاربردهاي مدارات  هايسیستمدر  آنو اهمیت  و محاسبه حد فاز و حد دامنه

 کاربردي هايمثالکامپیوتري و  سازيشبیهمختلف با 

2 2 

11 
ی و رونیکالکت هايسیستمدر  آنو اهمیت جبران سازي در مدارات الکترونیکی ناپایدار 

 رديکارب هايمثالکامپیوتري و  سازيشبیهمدارات مختلف با  در پایداري آن کاربردهاي
2 2 

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 ترانزیستوري و تحلیل انواع اسیالتورها هايکنندهتقویتتوانایی تحلیل فرکانسی 

 

 منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 نص زارع -یانید بهزاد رضوي میکروالکترونیکمبانی 

 تحلیل و طراحی مدارهاي مجتمع آنالوگ
 -پاول ار گري

 رابرت جی میر
 1398 نص منصوري -اردکانی

 1389 نص دیانی سدره اسمیت میکروالکترونیکمدارهاي 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 الکترونیک آنالوگ در سازيیهشب به کارشناسی ارشد مهندسی برق و آشنا حداقل

 

 مساحت، تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 سازيشبیهراي مناسب ب ارزافو سایت کامپیوتري و نرم براي آموزش سمعی و بصريتجهیزات الکترونیکی  استاندارد باکالس 

 مدارات الکترونیکی

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرینو  یادگیري يمرتبط برا یفتکال ییندر کالس و تع يکاربرد يهامثالو  یفتعار با یحیتوض
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانآزمون و  ي کاربردي دانشجویانهاهپروژ ارائهو  هاآن سازيشبیهو  ي درسی مناسبهاهتکالیف و پروژ
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 هامبدلو  سنسورهادرس  -3-6
 تخصصینوع درس: 

 - :نیازپیش

 2 میکرو کامپیوترهم نیاز: 

 هامبدلهدف کلی درس: آشنایی و توانایی کار با انواع سنسورها و 

 آموزشیسرفصل  -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 :هاآنو انواع  سنسورها

 سنسورهاي - خازنی سنسورهاي - نوري سنسورهاي - بر تاریخچه سنسور يامقدمه

 ورهايسنس - لودسل - تشخیص کد رنگ سنسورهاي -التراسونیک  سنسورهاي -القایی 

 فشار سنسورهاي - رطوبت سنسورهاي -حرارتی 

 توجه آنهدف اصلی در این مرحله که باید به  هاآنو کاربردهاي  سنسورهاانواع  شناخت

بوده و عمده  سنسورهاگردد این است که تنها هدف این مرحله یادگیري کار با انواع 

. توانایی شدبامیتالش استاد در این مرحله باید تبدیل دانشجو به یک کاربر خوب سنسور 

. هنر نسورهاسپشتیبان گیري از  ينحوهاتوماسیونی.  هايپروسهصحیح سنسور در  انتخاب

در جریان یک پروسه اتوماسیونی در جهت  سنسورهاحالت توزیع  ترینینهبهاستفاده از 

کاهش هزینه و افزایش کیفیت و قابلیت اعتماد یکی دیگر از مفاهیمی است که باید در 

 ن منتقل شود.حین تدریس این فصل به دانشجویا

 –نور  يپرده سنسورهايهمانند  سنسورهاانجام تحقیقاتی در مورد انواع جدید 

تحقیقاتی  ازجمله تواندیمجدید و بروز،  سنسورهايو سایر  BMS یتباقابلی سنسورهای

 .گرددیمباشد که در طی این درس به دانشجویان واگذار 

12 - 

2 

 طراحی مدار فرمان:

 (نفرما يمدارهاسه فاز )ادوات  هاشبکهمعرفی اجزاي الکتریکی  -فرمان  برمدار يامقدمه

سه فاز با  يموتورها ياندازراه)طراحی مدارات فرمان  - یخواننقشهشناخت عالئم و  -

 EKTS افزارنرممدارات فرمان با استفاده از  سازيیهشب - (مغناطیسی یدهايکل

 ویسییونسنار -صنعتی  يهاپروسهدر  یونویسیسناراصول  -نحوه طراحی مدارات فرمان 

دقیق و  یزيربرنامهاز درک مفهوم از هدف غایی یک پروسه اتوماسیونی و  اندعبارت

کارایی و نیز -با ایجاد رویکرد تعاملی هزینه مربوطهمدون در راستاي تحقق هدف 

یافت هدف . در این رویکرد مهندس طراح با درباشدمیو قابلیت اعتماد  یريتکرارپذ

ایجاد  و سپس يبندبخشاقدام به ابتدا  آنمالی و زمانی براي تحقق  یزيربرنامهپروژه و 

بدیهی  .نمایدیممختلف  يهابخشارتباط میان  یتدرنهااتوماسیونی هر بخش و  يپروسه

بوده که حضور هریک  ییهاباگاست که در طی این مراحل ممکن است که پروسه داراي 

سبب توقف یا انهدام و یا افت کارایی پروسه گردد.  درازمدتدر کوتاه یا  تواندیم هاآناز 

11 6 

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 32
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ارد از مو یريجلوگتنها راه  تواندیمدر عین اشراف به جزئیات  نگريیکلدید از باال و 

 باشد. چنینیینا

سناریوي  شتن  شنهادي: نو ستگاهسناریوي پی شویی  ییهاد س شین لبا شین م –مثل ما ا

در غالب  یوهاسووناراین  درآوردنو  ...صوونعتی اتومبیل و  يهارواشکا – ییشوووظرف

 فلوچارت

3 

 برنامه پذیر: يهارله

 (نفرما يمدارهاسه فاز )ادوات  هاشبکهمعرفی اجزاي الکتریکی  -فرمان  برمدار يامقدمه

 اسه فاز ب يموتورها ياندازراه)طراحی مدارات فرمان  - یخواننقشهبا عالئم و  ییآشنا -

 EKTS افزارنرممدارات فرمان با استفاده از  سازيیهشب - (مغناطیسی یدهايکل

 هاهدانشگاکه  شودیم. توصیه هاآنکردن  پرو گرام ينحوهبرنامه پذیر و  يهارلهشناخت 

دو تا  يهاگروهو انجام تمرینات عملی در غالب  plc آموزشی يهاست آوردنبا فراهم 

 .نمایند سازيیادهپعملی  طوربه شدهداده آموزشن درس مفاهیم در حی نفرِسه 

11 11 

4 

 :طراحی

ریح مراحلی از قبیل تش -دو پروژه اتوماسیونی  سازيیادهپ -ریح پروژه اتوماسیونیتش

تخمین  –نوشتن برنامه  – هاباگیافتن  –نوشتن الگوریتم  – سنسورهاانتخاب  -فرایند 

 آنمراحلی است که دانشجویان باید به  ازجملهاجرا  هايینههزو سایز  –مالی پروژه 

 بپردازند.

تایج نتهیه یک پروپوزال براي مجازي  صورتبهخرید قطعات تا مونتاژ نهایی و تست 

 نویسیبرنامهتحقیقات و 

 هاهگرونمرات به  درنهایتتیمی انجام شوند و  صورتبهاین مرحله نیز باید  هايپروژه

زنده رقابت سا ساززمینه هاگروهتعلق خواهد گرفت. اساتید با ایجاد رقابت سازنده میان 

 میان دانشجویان باشند.

ماشووین  – مثل ماشووین لباسووشووویی ییهادسووتگاهپروژه پیشوونهادي: اجراي سووناریوي 

 اتوماسیون گلخانه و ... -صنعتی اتومبیل يهاکارواش –ییشوظرف

- 16 

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 افزارنرمدر  سازيیهشبپروژه و  انجام ،هامبدلتوانایی کار با انواع سنسورها و 
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Learn to Program, Simulate 

PLC & HMI in Minutes with 

Real-World Examples from 

Scratch. 

Michael Blake,  

Farouk Idris  independent 2121 

Measurement, Instrumentation, 

and Sensors Handbook: 

Electromagnetic, Optical, 

Radiation, Chemical, and 

Biomedical Measurement 

John G. Webster, 

Halit Eren 
 CRC Press 2114 

Sensors and Transducers Lan Sinclair  Newnes 2111 

 هامبدلابزار کنترل: حسگرها و 
محمود خاقانی 

 میالنی
 

دانشگاه صنعتی 

 طوسی یرالدیننصخواجه
1384 

مرجع کامل سنسورها، ابزار دقیق و 

 یريگاندازه هايسیستم
 1397 دانش نگار  مهدي صنیعی نژاد

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 داراي تجربه عملی در این حوزه.و الکترونیک  یا مکاترونیک یاکنترل  حداقل کارشناسی ارشد
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 6حداقل  -سیستم کامپیوتري 6حداقل  ،نفر مجهز به سیستم نمایش عمومی )پروژکتور( 31آزمایشگاه، حداقل با ظرفیت 

 plcانواع سنسور مجهز به  آموزشی هايست
 

 روش تدریس و ارائه درس

 حل تمرین ، تحویل تمرین،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایان آزمون صورت کار تیمی،ترم، ارائه پروژه بهآزمون میان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Michael+Blake&text=Michael+Blake&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Farouk-Idris/e/B086PPC44N/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=John+G.+Webster&text=John+G.+Webster&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Halit+Eren&text=Halit+Eren&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF&select-publisher=publisher-exact
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 3 آزمایشگاه الکترونیک درس -3-7

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 3 کیالکترون نیاز: هم

و تحلیل فرکانس باال و محاسبه فرکانس  هاآن سازيشبیهعملی بر روي مدارت مختلف الکترونیکی و  کار هدف کلی درس:

 و نتایج عملی سازيشبیهقطع و ترسیم دیاگرام بود در این مدارات با 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
و  آنآوردن پاسخ فرکانس  به دستو مدار امیتر مشترک و  و عملی سازيشبیهتحلیل 

 سازيبیهشو عملی و  نظريو مقایسه نتایج  محاسبه فرکانس قطع باال و پایین براي این مدار
- 3 

2 

 آن یآوردن پاسخ فرکانس به دستو آبشاري  کنندهیتتقومدار  یو عمل سازيشبیه تحلیل

کاربردها و مشخصات این مدار و  مدار و نیا يبرا نییو محاسبه فرکانس قطع باال و پا

 سازيیهشبو عملی و  نظريمقایسه نتایج  مدارها ونحوه کنترل بهره و فرکانس قطع در این 

- 6 

3 

 آن یانسآوردن پاسخ فرک به دستو  تفاضلی کنندهتقویتمدار  یو عمل سازيشبیه تحلیل

و  مدار نیکاربردها و مشخصات ا ومدار  نیا يبرا نییو محاسبه فرکانس قطع باال و پا

 سازيهو شبیو عملی  نظريمقایسه نتایج  مدارها و نینحوه کنترل بهره و فرکانس قطع در ا

- 6 

4 

 آن یسآوردن پاسخ فرکان به دستو عملیاتی  کنندهتقویتمدار  یو عمل سازيشبیه تحلیل

 بایاس هايیانجر وصات امپدانس ورودي و خروجی و مشخو محاسبه فرکانس قطع باال 

عملیاتی نمونه در آزمایشگاه و خواندن کاتالوگ و مقایسه  هايکنندهیتتقودر لتاژ آفست و

 نتایج عملی با کاتالوگ

- 6 

5 

 نیو مشخصات ا عملیاتی هايکنندهتقویتبا  یخط يمدارات کاربردانواع  سازيشبیه

 عیدر صنا هاآن يمدارها و کاربردها نیکنترل فرکانس قطع در ا محاسبه و مدارات و نحوه

 گرالانت معکوس و ریمعکوس و غ کنندهتقویت مانند مدار) یکالکترون يمختلف کاربرد

مربعی و مثلثی و کاربرد این مدارات در  هاييورودو اثر این مدار بر گیر و مشتق گیر( 

 سازيشبیهو عملی و  نظريتغییر شکل موج ورودي و مقایسه نتایج 

- 6 

6 

 نیا و مشخصات عملیاتی هايکنندهتقویتبا  یرخطیغ يکاربردمدارات انواع  سازيشبیه

 يمختلف کاربرد عیدر صنا هاآن يمدارها و کاربردها نیمدارات و نحوه کنترل در ا

 سازيشبیهو عملی و  نظريو مقایسه نتایج  مدار( 3حداقل ) یکالکترون

- 9 

7 
اسبات عملیاتی و مح هايکنندهتقویتو عملی انواع فیلترها با  نظريو تحلیل  سازيشبیه

 فرکانس قطع در این مدارات با توجه به نوع فیلتر
- 3 

8 
ون فیدبک ابتدا بدیک مدار الکترونیکی  سازيشبیهو  نظري و تحلیلپروژه پایانی طراحی 

آوردن  دست بهفرکانس میانی و فرکانس باال و  و DCدر حالت و بعد با اعمال فیدبک 
- 9 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 پروژه ارائه این و تهیه داکیومنت وفیدبک در نتایج  تأثیرو قطع این مدارات  يهافرکانس

 و بررسی پایداري در این مدار

 48 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 باال هايفرکانسترانزیستوري در  کنندهتقویتتوانایی تحلیل مدارهاي 

 

 درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1399چاپ سوم  نص زارع-مهندس دیانی بهزاد رضوي میکروالکترونیکمبانی 

تحلیل و طراحی مدارهاي مجتمع 

 آنالوگ

 پاول ار گري و

 رابرت جی میر
 1397چاپ هفتم  نص اردکانی و منصوري

 1394 نص دیانی سدره اسمیت میکروالکترونیکمدارهاي 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس دروس آزمایشگاه مدار و الکترونیک 3با حداقل  برق هايگرایش حداقل کارشناسی ارشد
 

 مساحت، تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور یدئوو برد و داراي وایتاستاندارد کالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار تیمی صورتبهتوضیحی پروژه 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 و آزمون عملیهاي کاربردي دانشجویان پروژه ارائهو  هاآن سازيشبیههاي درسی مناسب و پروژه
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 کنترل خطی هايسیستم درس -3-8
 نوع درس: تخصصی

 2 یکیالکترمدارهاي : نیازپیش

 - هم نیاز:

 یکنترل هايسیستمو تحلیل  تجزیههدف کلی درس: توانایی 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
کنترل: یادآوري معادالت دیفرانسیل، تبدیل الپالس، شکستن به  هايسیستممبانی ریاضی 

 حالت هايدیاگرامکسرهاي جزئی، معادالت حالت، 
3 - 

2 

 یعرفم مکانیکی با حرکت انتقالی، هايسیستمکنترل: معرفی اجزاي  هايسیستم سازيمدل

موتور  ،موتورسرو  ، پتانسیومتر،هادندهچرخکنترل با حرکت دورانی،  هايسیستماجزاي 

dc  با کنترل میدان، موتورdc با کنترل آرمیچر، فرمول بهره میسون 

9 - 

3 

کنترل در حوزه زمان: معیارهاي ارزیابی پاسخ زمانی  هايسیستمو تحلیل  تجزیه

ه دوم کنترل درج هايسیستمکنترل درجه اول، معیارهاي ارزیابی پاسخ زمانی  هايسیستم

، بررسی اثرات 2درجه باال به سیستم درجه  هايسیستم، تبدیل (td ،tp ،MP ،ts ،tr)نظیر 

، اثرات اضافه کردن صفر و قطب به پاسخ زمانی هاسیستمتغییر روي پاسخ زمانی 

 بر پایداري، معیار پایداري روت هروتیس يامقدمهباز و بسته،  هايسیستم

9 - 

4 
اثر اضافه کردن صفر و قطب : اهمیت مکان، مراحل رسم مکان، هایشهرمکان هندسی 

 روي مکان، بررسی پایداري سیستم از روي مکان
9 - 

5 

کنترل در حوزه فرکانس: روش نایکوئیست، رسم منحنی  هايسیستمو تحلیل  تجزیه

، حاشیه فاز و حاشیه بهره، Nyq، بررسی پایداري از روي دیاگرام هاسیستمنایکوئیست 

 Nyqجبران سازي از روي دیاگرام 

6 - 

6 
بود،  هايدیاگرامبود، بررسی پایداري از روي  هايدیاگرامبود: نحوه رسم  هايدیاگرام

 هاآنکنترل از روي دیاگرام بود  هايسیستمطراحی 
6 - 

 - Lead ،Lag ،PD ،PI ،PID 6 کنترل هايسیستمطراحی  7

 - 48 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 افزارنرم در سازيشبیهکنترل،  هايسیستمکنترل، طراحی  هايسیستم يسازمدلکنترل،  هايسیستمو تحلیل  تجزیه

 

 

 

 

  نظري عملی

 تعداد واحد 3 1

 تعداد ساعت 48 1
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 بنجامین کو کنترل اتوماتیک هايسیستم
 -منوچهر احمدوند

 زادهعماالدین فاطمی

دانشگاه صنعتی 

 شریف
1394 

 کاتسوهیکو اوگاتا مهندسی کنترل مدرن
 -دارماراالنیپرویز جبه 

 علی خاکی صدیق
 1391 جاودان خرد

 پوران پژوهش  ن رضاییامی خطیکنترل  هايسیستم
1397 

 نهم چاپ

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 داراي تجربه عملی در این حوزه. و قدرت یاالکترونیک  یا کارشناسی ارشد کنترلحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ایت بردو ،(شبکه )پروژکتور یامجهز به سیستم نمایش عمومی  استانداردکالس درس 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کنترل خطی هايسیستمعملی از  يهانمونه، بیان تمرینات کالسی در پایان هر جلسه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانو  ترممیانآزمون تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saneibook.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_152999
https://saneibook.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_152999
https://saneibook.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_152999
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C+%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82&select-author=author-exact
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 کنترل خطی هايسیستم مایشگاهآز درس -3-9
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 کنترل خطی هايسیستمهم نیاز: 

 کنترل هايسیستمو طراحی و تحلیل  تجزیههدف کلی درس: توانایی 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

یادگیري زمان 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 مداربازآوردن مشخصه  به دست: اجزاي سیستم، DCکنترل سیستم  يهاروشبررسی 

 سیستم، کنترل سرعت و کنترل موقعیت سرو موتور.
- 6 

2 
 به دست، DCو  ACمکانیزم  سرو هايسیستمدر  هاآن: بررسی کاربرد نکرونسموتورهاي 

 تابع تبدیل. سازيسادهآوردن تابع تبدیل، 
- 6 

3 
، تحلیل پاسخ زمانی پروسه MATLABچند پروسه کنترلی در  سازيشبیه: سازيشبیه

 .آن هايمشخصهو مشخصات پاسخ، بررسی پاسخ فرکانسی و  شدهسازيشبیه
- 9 

4 
، بررسی اثرات تغییر PIO: بررسی یک سیستم کنترل دماي مبتنی بر PID کنندهکنترل

 روي پاسخ زمانی سیستم. Pو  Iو  Dپارامترهاي 
- 6 

5 
طی )کنترل ولو(، خ آنهیدرولیکی: بررسی یک سیستم هیدرولیکی و اجزاي  هايسیستم

 سازي سیستم.
- 6 

6 
 یک سیستم کنترل ساده )نظیر کنترل سطح مایع( به کمک سازيشبیهکامپیوترهاي آنالوگ: 

 کامپیوتر آنالوگ.
- 9 

 6 - .آننیوماتیکی: بررسی یک سیستم نیوماتیکی و اجزاي  هايسیستم 7

 48 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 یابیعیب ،افزاررمندر  سازيشبیهکنترل،  هايسیستمکنترل، طراحی  هايسیستم سازيمدلکنترل،  هايسیستمو تحلیل  تجزیه

 کنترل هايسیستم

 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 بنجامین کو ککنترل اتوماتی هايسیستم
 ،منوچهر احمدوند

 زادهعماالدین فاطمی
 1394 دانشگاه صنعتی شریف

 کاتسوهیکو اوگاتا مهندسی کنترل مدرن
پرویز جبه دارماراالنی، 

 علی خاکی صدیق
 1391 جاودان خرد

 پوران پژوهش  امین رضایی کنترل خطی هايسیستم
1397 

 نهم چاپ

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرسهاي ویژگی

 حداقل کارشناسی ارشد کنترل یا الکترونیک یا قدرت و داراي تجربه عملی در این حوزه.
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کنترل خطی هايسیستم آموزشیتابلو ، (پروژکتور یا شبکه)سایت کامپیوتر مجهز به سیستم نمایش عمومی 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کالسی هايپروژهمرتبط،  افزارهايسخت و سازيشبیه هايمحیطاستفاده از السی، توضیحی، تمرینات ک
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 کالسی هايپروژه، ترمپایانعملی ، آزمون ترممیانآزمون 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://saneibook.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_152999
https://saneibook.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_152999
https://saneibook.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_152999
https://saneibook.com/Manufacturer/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-6522
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%87%DB%8C%DA%A9%D9%88+%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C+%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%B1%D8%AF&select-publisher=publisher-exact
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 درس مدارهاي پالس و دیجیتال -3-11
 تخصصینوع درس: 

 2 یکیالکتر يمدارها :نیازپیش

 - هم نیاز:

 و مولد پالس و دیجیتال دهندهشکلهدف کلی درس: توانایی تحلیل و طراحی مدارهاي الکترونیکی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 ناگهانی متناوب و نامتناوب هايتحریکبه  RLCو  RC ،RLپاسخ مدارهاي 

پالسی، مثلثی و نمایی متناوب و نامتناوب و  یموجهبه شکل  RCمدار تشریح پاسخ 

 در کالس درس آن سازيشبیهنمایش 

پالسی، مثلثی و نمایی متناوب و نامتناوب و  يهاموجبه شکل  RLمدار تشریح پاسخ 

 در کالس درس آن سازيشبیهنمایش 

پالسی، مثلثی و نمایی متناوب و نامتناوب و  يهاموجبه شکل  RLCمدار تشریح پاسخ 

 در کالس درس آن سازيشبیهنمایش 

4 4 

2 

 صل دیود و ترانزیستوروگذرا در قطع  يهاحالت
 سازيبیهشو معکوس و نمایش  یممستقشریح پاسخ دیود به ورودي دیجیتال در بایاس ت

 IN4148براي یک دیود نمونه مانند  آن

به ورودي دیجیتال( و نمایش  BJTشریح پاسخ ترانزیستور ت) یزن یدکلبررسی حالت 

 BC117براي یک ترانزیستور نمونه مانند  آن سازيشبیه

به ورودي دیجیتال( و نمایش  FETشریح پاسخ ترانزیستور ت) یزن یدکلبررسی حالت 

 IRF47براي یک ترانزیستور نمونه مانند  آن سازيشبیه

6 6 

3 

 :مولتی ویبراتورها

با گسسته )در دو حالت ( Bistable) دوحالتهمعرفی و تشریح اصول کار مولتی ویبراتور 

 آن سازيشبیه( و نمایش 7474مانند آي سی مجتمع )ترانزیستور( و مدار 

در دو حالت گسسته  (Monostable) حالتهیکمعرفی و تشریح اصول کار مولتی ویبراتور 

 آن سازيشبیه( و نمایش 74123مانند آي سی مجتمع )با ترانزیستور( و مدار )

با )در دو حالت گسسته  (Astable) معرفی و تشریح اصول کار مولتی ویبراتور نوسانی

 آن سازيشبیه( و نمایش MMC4147مانند آي سی مجتمع )ترانزیستور( و مدار 

ند مان) يافزارسخت صورتبه یزيرنامهبرقابلمعرفی تایمرها در قالب مدارهاي مجتمع 

NE555)  مانند افزارنرم صورتبه یزيربرنامهقابلو( يMC14536B)  شبیهو نمایش-

 آن سازي

6 6 

4 

 :شکل موج یدکنندهتولمدارهاي 

 ياارهمربعی، مثلثی، دندانه  يهاموجدارهاي مولد شکل ممعرفی و تشریح چند نمونه از 

 سازيشبیهدر محیط  هاآنو نمایش عملکرد 

6 6 

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 32
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مانند معرفی و  ياارهمربعی، مثلثی، دندانه  يهاموجمعرفی مدارهاي مجتمع مولد شکل 

 سازيشبیهدر محیط  آنو نمایش چند نمونه از عملکرد  XR2216 تشریح عملکرد آي سی

و  AD9833 مانند آي سی یزيربرنامهقابل شکل موجهاي مولدمعرفی و تشریح عملکرد 

 مختلف يهاموجبراي تولید شکل  آن یسینوبرنامهشیوه 

5 

 :به موج دهندهشکلمدارهاي 

، مدارهاي جمع Zero-Spanشکل موج خروجی سنسورها، مدار  محدودکننده يجداها

ان به ، مبدل ولتاژ به جریان و جرییرانتگرال گ، مشتق گیر، یرجذر گکننده، میانگین گیر، 

 ولتاژ، آشکارساز پیک

6 6 

6 

 :ي آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگهامبدل

و  باینري و روش نردبانی داروزن يهامقاومتتبدیل سیگنال دیجیتال به آنالوگ به روش 

 بیان مزایا و معایب هر روش

 AD667و  MC1418مانند  معرفی چند آي سی مبدل دیجیتال به آنالوگ

 به دیجیتال آنالوگ هايیگنالسبیان حداقل چهار روش براي تبدیل 

  ADC1811، AD7569معرفی چند آي سی مبدل آنالوگ به دیجیتال مانند 

4 4 

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ هايسیگنالتبدیل  يهاروشو  ویبراتورها یمالتانواع  شناخت

 ناگهانی هايتحریکالکترونیکی به  هايیچئسوتحلیل پاسخ گذاري 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 دانشگاه صنعتی شریف  محمود تابنده تکنیک پالس و مدارهاي دیجیتال
دوم ویرایش 

1391 

Digital Integrated Circuit THOMAS A. 

DEMASSA  ZACK CICCONE 2116 

 1398 بیریرکام یدانشگاه صنعت  يمحمد احد یجیتالپالس و د يمدارها

 1393 انتشارات نص یريش یوشدار یجان ام راب مدارهاي مجتمع دیجیتال
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 داراي سابقه کار عملی در صنعت یحاًترج ،برق هايگرایشکارشناسی ارشد حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ایت بردو، مجهز به سیستم نمایش عمومی )پروژکتور یا شبکه( استاندارد کالس درس
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ارائه حداقل یک تحقیق ترمطولدر  در هر جلسه، سازيشبیهی، تمرین کالس ناتیتمر، توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 کالسی هايپروژه، ترمپایان، آزمون نظري و عملی ترممیانآزمون 
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 کارآموزيدرس  -3-11
 نوع درس: تخصصی

 واحد 51نیاز: گذراندن پیش

 - هم نیاز:

 آندر  یدهدآموزشو تطبیق مطالب  صنعتی یکار واقعمحیط  کسب مهارت در تعامل باهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ر و کارگاهی د یانبندانش مؤسساتو  هاشرکتهاي صنعتی مختلف و فعالیت در مجموعه

 ،يمونتاژکار ،يو نگهدار سیسرومانند مراکز  یدهدآموزش هايمهارتبا  طمرتب هايحوزه

 وبیع رفعالکترونیکی با رایانه،  يمدارها یطراح ،صنعتی يهاسامانه ياندازنصب و راه

 قیو ابزار دق یکنترل الکترونیکی و صنعتی يهاسامانه

1 241 

 241 1 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

خود در دانشگاه را با  يهاتجربهو  هاآموخته مربوطه، مرکز و با توجه به همکاري با کندیممحیط کار واقعی را تجربه 

و  نظم ،پذیريمسئولیت حس رود که با سپري کردن این دوره،می انتظار .دهدیمنیازهاي واقعی محیط کار )صنعت( تطبیق 

اي وي مهیا و اقتصادي بر یديتول مشارکت در یک فعالیت صنعتی، مناسب برايو شرایط  ارتقا یابد یمیت کارانضباط و 

ه هاي خالقانه، مبتکرانه و کارآفرینانتواند منجر به فعالیتاست می یکارداندوره  يکارآموزکه مکمل  شود. گذراندن این دوره

 .دانشجو در آینده شود

 

  

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 241 1 تعداد ساعت
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 و یادگیري مطلوب درس( آموزشی)شرایط  آموزشیاستانداردهاي  –ج

 هاي مدرسویژگی

سابقه تخصصی در حوزه  یک سال حداقل ،سابقه تدریس مرتبطسال  3حداقل برق،  هايگرایش ارشد حداقل کارشناسی

 شغلی
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ر نظارت ب -سرپرست محیط صنعتی، کارخانه، کارگاه خصوصی یا دولتی مناسب براي همکاري دانشجو تحت نظارت

 جایگاه شغلی واقعی وي در کشور اثر مستقیم دارد. وچگونگی اجراي این درس بسیار مهم است، زیرا در سرنوشت دانشج
 

 روش تدریس و ارائه درس

 یپژوهش واقعی، ، تمرین و تکرار، کارگاهيامباحثه تواندیمروش اجرا  شودیمچون این درس در محیط واقعی کار اجرا 

 .باشد

مطابقت مطالب فراگرفته شده در دانشگاه با  و حضور دانشجو در یک محیط صنعتی، همکاري با سرپرست کارآموزي

 بستر الزم را در راستاي شکوفایی ابتکار، نوآوري و خالقیت فراهم آورد. تواندیمنیازهاي صنعت، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

تکرانه هاي مبسرپرست و سایر همکاران در محیط کار صنعتی، نظم و انضباط، فعالیتمشاهده همکاري و تعامل دانشجو با 

پذیري در قبال تجهیزات و محیط کار، ارزیابی گزارش مستند شده از پذیري با محیط کاري، مسئولیتو خالقانه، تطبیق

 هافعالیت
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 درس رباتیک کاربردي -3-12
 یدرس: تخصص نوع

 یکنترل خط هايسیستم :نیازپیش

 - :ازین هم

 سازيشبیهربات و  لیتحل ییدرس: توانا یکل هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 از جهات هارباتانواع  ، کاربردي ربات در اتوماسیون،کیربات هیاول فیو تعار ممفاهی

 يهافرمت...( و  منبع قدرت، کاربرد، روش کنترل، شکل هندسی و ازنظرمختلف )

ثابت  يهارباتموازي،  يهاربات، (RRR ،RRPماهر ))بازوي مکانیکی  هارباتاستاندارد 

ی، تحرک هايسیستممختلف یک ربات،  يهاقسمتو متحرک، شبه انسان و حیوان و ...(، 

روي و افراد پیش يهادانشگاهو  مؤسساتو  هارباتاطمینان، دقت و تکرارپذیري،  قابلیت

، هایرهگ، هاربات، فستو(، کاربرد انواع ینامیکد، بوستون روبوکاپ، RIA) در جهانرباتیک 

 .هاربات یدر طراح افزارنرمو کاربرد  یمعرفانواع کنترلرها، 

2 - 

2 

، هاسماتریمختصات،  هايدستگاهی )اضیر هايتبدیلو  سازيمدلاصول محاسبات ربات: 

)زوایاي اویلر و ...(، مبانی حرکت،  هاگیريجهتو  هامکانشامل محورها،  هاتوصیف

، فضاي Mapping، حرکت اجسام صلب و مختصات و تبدیالت همگن، هاچهارچوب

گذاري، ها، نقاط تکین، نماد، ژاکوبهاسرعتحالت، فضاي کاري، فضاي کارتزین، 

 MATLABکلی( و کار در  هايتبدیلو  هاآندور و  هاانتقال، عملگرها شامل هانگاشت

 وارون کینماتیو س کینماتیسمربوطه.  يابزارهاجعبه، کار با سازيشبیهبراي محاسبات و 

، مفصلی و دکارتی(، مفاهیم درجه آزادي، يکار اندازبراي جهت و موقعیت )فضاي 

سینماتیک و  نویسیبرنامه، اجراي D-H، روش آنو انواع  هامچ هامفصلو  هاینکل

ي هاعتسری: تعاریف، کیاستات يروهاینو  سرعت کینماتیس. هارباتسینماتیک وارون 

: تعاریف، تولید مسیر در فضاي ریمس دیو تول یطراحصلب.  يهابدنهخطی و دوران 

اریف، و نیرو: تع تیکنترل موقع. افزارنرممفصلی و فضاي کاري کارتزین و کار با یک 

 کنترل. يهاروش، انواع یرخطیغخطی و  يهاروشمعرفی انواع 

15 14 

3 

)سنسورهاي موقعیت،  رباتدر کاربرد سنسورها : شامل هاپردازندهو  هامحرکسنسورها و 

 وشتاب، گشتاور، نیر ،LDVT ترانسفورماتور تفاضلی متغیر خطی، ریزولورهاسرعت، 

شخیص ، بو، بینایی، تیابفاصله، نوري، لمسی و تماسی، مجاورتی، هاییچسو یکرومفشار، 

 ،DCشامل موتورها )موتورهاي  هامحرک، خودکار تیو هدا يناوبر هايسیستم صدا(،

 هاپردازندهپردازش اطالعات و  يهاروشبررسی  ،DCو  ACو سروو( و درایوهاي  ياپله

 کنترلر و...شامل میکرو

5 4 

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 32

https://peymanelc.com/محصولات-product/اینکودر/tamagawa.html
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4 

در  نیماش یینایبو کاربرد  ، نقشه سازي، ناوبريیابیمکانربات و هوش مصنوعی شامل 

، MATLABیا  ROSبا  نویسیبرنامهت، در ربای، منطق فازي ربات کاربرد هوش مصنوع

 اجراي پروژه.

6 7 

5 

تنظیم  ياهروش، پلهپله، کنترل دستی و آن هايسیستمي صنعتی شامل تعاریف، هاربات

اتی چند حلقه عملی نویسیبرنامهربات، رفع عیب و شناخت ناحیه عیب دار در کار ربات، 

 و ردیابی و ... . اجراي پروژه. Pick And Placeمانند 

4 7 

6 

ک در هاي مربوط به رباتیمکانیزم یزيربرنامهپروژه: تحلیل ساختار یک ربات پرکاربرد، 

MATLAB  رباتیک  ابزارجعبهو بررسی نتایج درMATLAB نوشتن برنامه براي انجام ،

با استفاده از  نویسیبرنامه، Corke MATLABرباتیک و  ابزارجعبهمحاسبات، پروژه با 

ROSه آزادي مختلف، انجام یک پروژه نهایی و یک پیشنهاد مهم ، طراحی ربات با درج

 صفرتادر صورت همکاري عالی همه واحدهاي دانشکده، اینکه دانشجو یک ربات را از 

 مختلف بسازد. يهاکارگاهرا با استفاده از  111

- - 

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

، یابیمکان، ادراک ربات، هوش مصنوعی، هاپردازنده، هامحرک، سنسورها، هاربات، محاسبات هارباتانواع  شناخت

 ي صنعتیهاربات

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Introduction to Robotics Saeed Niku 2111 دانشگاه صنعتی شاهرود فاتح محمدمهدي 

Robot Modeling and 

Control 

 -مارک اسپانگ 

 -ست هاتچینسون 

 -ماتهو کومالی

 ساگار ویدیا

 1396 دانشگاه یزد سعید ابراهیمی

Introduction to Robotics: 

Mechanics and Control 
 مقدادي و همکاران جان کریگ

موسسه انتشارات علمی 

 دانشگاه صنعتی شریف
1396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF&select-publisher=publisher-exact
https://www.gisoom.com/search/book/author-345164/پدیدآورنده-جان-کریگ/
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 داراي تجربه عملی در این حوزه.و  مکانیک یا الکترونیک یا کارشناسی ارشد مکاترونیکحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات وسایل موردنیاز درس

میز  7مجهز به سیستم نمایش عمومی )پروژکتور یا شبکه(، وایت برد، تجهیزات مرتبط با رباتیک، حداقل  استانداردکالس 

 کار مجهز به کامپیوتر

 

 روش تدریس و ارائه درس

اي، پروژه ،هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین، کارگاهتوضیحی با تعاریف و مثال

 پژوهشی
 

 سنجش و ارزشیابی درس روش

، شدهازيسشبیهکارگاهی و  هايمحیطمسئله، انجام کار در  حل ،ترممیان، آزمون تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز

 ترمپایانآزمون  (ساختهدستتولید نمونه کار )انواع 
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 درس پروژه -3-13
 نوع درس: تخصصی

 واحد 51گذراندن نیاز: پیش

 - هم نیاز:

 ساخت یک دستگاه الکترونیکی در ارتباط با صنایع مختلف و با توجه به نیاز بازار کارهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 نوین هاييفناورریزي یک دستگاه الکترونیکی مبتنی بر نوع پروژه: طراحی، مونتاژ و برنامه

 اشدب آنیا مکمل  یکاردانو فراتر از پروژه دوره  یکارشناسدر سطح  باید موردنظردستگاه 

 پروژه و ارائه یک گزارش يمستندساز

- - 

 - - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 و تدوین گزارش جامع يمستندسازصنعت و بازار کار و چگونگی  موردنیازمهارت ساخت یک محصول الکترونیکی 
 

 (و یادگیري مطلوب درس آموزشی)شرایط  آموزشیاستانداردهاي  –ج

 هاي مدرسویژگی

در صنایع یا  فنی کارسال سابقه  3 حداقل ،سابقه تدریس مرتبط 3حداقل برق،  هايگرایش ارشدحداقل کارشناسی 

 به زبان انگلیسی تسلط ،افزارهاي مرتبطبه رایانه و نرم کامل تسلط ،انیبندانش يهاشرکت
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

تاژ، الکترونیکی از قبیل میز کار، رایانه، تجهیزات مون کارگاه پروژه با ابعاد مناسب و تجهیزات موردنیاز براي ساخت دستگاه

 و ... پرو گرامراسیلوسکوپ، منبع تغذیه، 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 در محیط صنعت، حضور ، مطالعه موردييا، پروژهیشگاهو آزماکار در کارگاه ، پژوهشی، يامباحثه

 هاي ساخت پروژه با نظارت مدرسها/ آزمایشگاهحضور دانشجو در کارگاه

ی توسط دانشکده الزام شجویاندانو اینترنت براي حضور  يافزارنرم ،يافزارسختبا امکانات کامل  پروژهتدارک کارگاه 

و آگاهی دادن به دانشجویان در ارتباط با چگونگی اجراي پروژه ضرورت تشکیل بانک اطالعاتی  یرساناطالع منظوربه. است

 .شودیمتکراري  هايپروژه. تحقق این امر مانع اجراي ضروري است ياحرفهو دانشگاه فنی  هادانشکدهپروژه توسط 

را ارتقا  آننمایند و با افزودن امکانات جدید  اجراشده هايپروژهاستاد راهنما اقدام به انتخاب  تأییدبا  توانندیمدانشجویان 

 دو استاد مدعو مسلط به موضوع صورت پذیرد حداقلحضور استاد پروژه و  و دردفاعیه پروژه  - دهند
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ر شده و ارائه گزارش مناسب دو نکات عملی دستگاه ساخته نظريتسلط دانشجو به ابعاد  ،مشاهده عملکرد واقعی دستگاه

 تخصصی مرتبط يافزارهانرمقالب فیلم، پاورپوینت و 

 عملی نظري 

 3 1 تعداد واحد

 - - تعداد ساعت
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 ايیانهرا يسازبرنامه درس -3-14

 تخصصی وع درس:ن

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 زداییاشکال و آزمون ،عملکرد برنامه تأیید و ++C، Cزبان به  نویسیبرنامه ییتوانا :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مرور الگوریتم، فلوچارت و ،نویسیبرنامه، مقدمات وتریدر کامپمفاهیم اولیه، محاسبات 

 تعریف، هاانواع متغیر، تعریف متغیر، عملگر فرمت بندي، ورودي /خروجی، ،شبه کد

جی ، ورودي و خروهارشتهو  کاراکترها، گرهااشاره، هاهیراآبرنامه،  یابیعیبتوابع، تست و 

 با فایل

16 16 

2 

، مدیریت یچندریختگرایی، وراثت و شی نویسیبرنامهگرایی، ساختار پایه مفاهیم پایه شی

رودي و کتابخانه، استثناءهاو  خطاها، رسیدگی به پویا يساختارها داده بر يامقدمه ،حافظه

 /خروجی

16 16 

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 ییزدااشکال يهاروش و کامپیوتري يهابرنامهشیوه نوشتن شناخت 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

C;How to Program, 8th edition P.Deitel and H.Deitel  Pearson; 8th 

edition 
2116 

C++; How to Program, 8th 

edition. 
Paul Deitel  Pearson; 8th 

edition 
2117 

 1397 انهیعلوم را  یاله جعفر نژاد قم نیع C به زبان نویسیبرنامه مرجع کامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 کامپیوتري نویسیبرنامهمسلط به برق یا کارشناسی ارشد کامپیوتر حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتورسیستم + ویدئو  24و در مجموعه  سایت کامپیوتري به ازاي هر نفر یک سیستم
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تفهیم و کاربرد صحیح دستورات در اجراي پروژه سعی در ،تعریف یک پروژه ،نویسیبرنامهدستورات در محیط  توضیح
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

و تحلیل  تجزیهو  نویسیبرنامه هايمحیطحل مسئله، انجام کار در ، ترممیان آزمون وتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز 

 ترمپایانآزمون  و معیارهاي استاندارد بر اساسدرست یک پروژه 
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 VHDL افزارسختزبان توصیف درس  -3-15
 نوع درس: اختیاري

 ايیانهرا نویسیبرنامه :نیازپیش

 - نیاز: هم

 فی)زبان توص VHDL با نویسیبرنامه و FPGA ازجملهها  PLD دیجیتال و انواع هايسیستمطراحی : هدف کلی درس

 افزاررمنمرتبط در  يهابخشدیجیتال و کار با  هايسیستم سازيیادهپو  سازيمدل، سازيشبیهطراحی،  منظوربه( افزارسخت
Xilinx ISE 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتواریز  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 :افزارسخت توصیف معماري و زبان

 دیجیتال هايسیستم سازيیادهپمروري بر روند طراحی و 

 و CPLD (PLA ،PAL ،GAL) SPLD جملهاز( PLD) یزيربرنامهقابل يهاتراشه

FPGA هاو دالیل اختراع آن 

 PLD یزيربرنامه يهاروشمعماري و 

 PLD و کاربردهاي هایژگیو

 CPU نظیر ییهاپردازندهبا یکدیگر و با  PLD مقایسه

با  هاآنو مقایسه  SystemC و VHDL، Verilogازجمله  افزارسختتوصیف  هايزبان

 يافزارنرم هايزبان

 هاي مربوطافزارنرمو  FPGA سازنده هايشرکت بررسی

4 1 

2 

 : VHDLبا سازيپیادهطراحی تا 

 (Levels of Abstraction) مختلف طراحی دیجیتالسطوح 

 ASIC و HDL ، FPGAسطوح مختلف طراحی با استفاده از

 هاطراحیدر سطوح مختلف این نوع  شدهمطرح هايبحثو  هاویژگیبررسی 

 Verilog و VHDL ازجمله HDL هايزبانتاریخچه ایجاد 

 VHDL و ابزارهاي موجود در هاویژگیبررسی 

 VHDL کامپیوتري به زبان هايبرنامهو  هاطراحینه مشاهده نمو

 Xilinx ISE افزارنرم

مختلف، ایجاد پروژه و افزودن  هايبخشمعرفی  ازجمله ISE افزارنرمشروع کار با 

 طراحی هايفایل

 افزارنرمدر  Test Bench سازيشبیهیی ساده و هاطراحینمونه  (Synthesis) سنتز

Xilinx ISE 

در  سازيهشبینتایج سنتز، گزارش منابع مصرفی، شماتیک و  ازجملهمشاهده نتایج حاصل 

 Xilinx ISE افزارنرم

6 4 

 VHDL: 4 4معماري  3

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 VHDL شماي کلی و معماري کد

 اپراتورهاي منطقی، مقایسه و ریاضیاتی

 VHDL / FPGA سیستم نمایش اعداد در

 اپراتورهاي شیفت

Type پرکاربرد در VHDL 

Logic  در هامنطقها یا VHDL 

 HDL هايزباندر  Concurrency یا يروندهممفهوم 

 VHDL در Object معرفی

 VHDL در گذارينامقواعد 

شامل انواع مختلف تعریف، مقداردهی و سایر  Constant و Object Signal بررسی کامل

 :نکات مهم

Signal Assignment 

 Signal Model یا Signal Assignment در یرتأخایجاد  يهاروشانواع 

 Resolution Function کاربرد

Slicing 

Concatenation 

و بررسی  سازيشبیهبه همراه  Gate - Level تکمیلی شامل چندین نمونه طراحی يهامثال

 نتایج و نکات

 و بررسی نکات سازيشبیهتکمیلی شامل استفاده از اپراتورها به همراه  يهامثال

 سازيشبیهبه همراه  Signal Assignment در یرهاتأختکمیلی شامل استفاده از  يهامثال

 و بررسی نکات

 VHD.هايفایلتغییرات و ارتباط  ازجمله ISE افزارنرم

 numeric_std و std_logic_arith هاي Package بررسی

مقداردهی دستی  ازجمله ISim به نام ISE افزارنرم سازیهشبی از محیط هایبخشآموزش 

 Signal به

 VHDL / بدون عالمت به روش مکمل دو در سیستم اعداد دارعالمتجمع و تفریق اعداد 

/ FPGA 

4 

 :سازيشبیهطراحی و 

 Generic و Port معرفی انواع

 تست طراحی منظوربه Test Bench ایجاد و نوشتن

 Test Bench سازيشبیهبررسی چند نمونه طراحی و 

 ISim افزارنرمدر  std_logic_1164 مختلف پکیج Logic و نمایشتعبیر 

 ISim افزارنرمو نتایج حاصل در  Assertion Statements کاربرد

مربوطه در  هايبخشو  کتابخانهدر  VHD هايفایلو قرارگیري  Compile بررسی

 ISE افزارنرم

 ISim افزارنرمطراحی در  يساختارها یرزنمایش 

Type Conversion 

 ISim افزارنرمنمایشی اعداد در  هايسیستمبررسی 

6 6 
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5 

 : VHDLساختارهاي زبانی

 With-Select و When-else شامل Concurrent شرطی يهاعبارت

 VHDL بررسی برخی دیگر از اپراتورهاي موجود در

 Component Instantiation & Binding يسازنمونهیا 

For - Generate 

For - If - Generate 

 Random ایجاد اعداد

 math-real پکیج کاربرد

Direct Instantiation & Binding 

 Sequential Statements مفهوم

Process Statement 

 Signal و مقایسه با Variable به نام Object معرفی

زمان  ازجمله Variable و Signal و نکاتی مهم پیرامون اختالف بین هامثالبررسی 

 دریافت مقدار

 Process در Variable و Signal هاي مختلف دریافت مقداربررسی مکانیزم

Statement 

و نمایش  سازيشبیه، Compileایجاد پروژه و افزودن فایل،  ازجمله ModelSim افزارنرم

 Variable مقدار
If - Then - Else Statement 

 Shared Variable به نام Object معرفی

 Architecture با چند (Module) یک ماژول سازيشبیهطراحی و 

Case-When Statement 

 آنرفع  هايروشدر مدارهاي ترکیبی و  Latch ایجاد شدن مسئله

 (Finite State Machine) طراحی ماشین حالت

 جدید type تعریف

 FSM يافزارسختو تعبیر  Encodingبررسی نتایج سنتز،

 Huffman Model طراحی به روش

 و غیره Huffman هايمدلدر  Moore و Mealy هايحالتبررسی و مقایسه ماشین 

 Subtype و Type تعریف

 Physical Type تعریف

 Record تعریف

 VHDLAlias در شدهتعریفاز پیش  Subtype و Type بررسی

 Array ،Type ،Signal ،Entity شدهتعریفهاي از پیش  Attribute بررسی

 يچندبعدو  بعديیک (Array) ائهار

Aggregation 
Function/Operator Overloading 

 For - loop ،While - loop ،Infinite - Loop:شامل هاحلقه

Subprogram 

 Function تعریف

12 18 
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 std_logic_misc پکیج کاربرد

Resolution Function 

 Procedure تعریف

 Random ایجاد اعداد هايروشبررسی 

 VHDL با افزارسختسطح باالي  سازيمدلاز  هایینمونه

 Package و تعریف Library یا کتابخانه

 ISE افزارنرمدر  Package و Library ایجاد

Assertion Statements 

 Clause استفاده از

Wait Statements 

File IO: 

 آن Read و Write هايروشو بررسی  File تعریف

 std_logic_textio و std.textio هايیجپک

Console TextIO 

 Console TextIO استفاده از محیط منظوربه ModelSim افزارنرم

 LRMLanguage Reference Manual کاربرد

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 ارائه ،افزاري براي این سیستم دیجیتالیارائه یک معماري متناسب سخت ،هاي دیجیتالیو تحلیل سیستم توانایی تجزیه

 پروژه افزاري، اجراي صحیح پروژه و تستالگوریتم متناسب در محیط نرم

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

VHDL  سازيمدلتحلیل و 

 دیجیتال هايسیستم
 1396 نو پردازان یرضا فان العابدین نوابیزین

VHDL: analysis and 

modeling of digital 

systems 

Zainalabedin 

Navabi 
 1392 نص 

VHDL 1399 انهیعلوم را یاله جعفر نژاد قم نیع يال. پرداگالس 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 دیجیتال يهاکنندهدیجیتالی و پردازش  هايسیستمبر  مسلط ارشد برقکارشناسی حداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 سیستم + ویدئو پروژکتور 16و در مجموعه  نفر یک سیستم دوسایت کامپیوتري به ازاي هر
 

 روش تدریس و ارائه درس

 وژهتفهیم و کاربرد صحیح دستورات در اجراي پر سعی در ،مورداستفادهتعریف یک پروژه متناسب با دستورات  توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

و  جزیهتو  نویسیبرنامه هايمحیطحل مسئله، انجام کار در  ،ترممیان آزمون ،تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز

 ترمپایان، آزمون معیارهاي استاندارد اساسبر درست یک پروژه تحلیل 
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 کاربرد الکترونیکدرس  -3-16
 یارياخت نوع درس:

 2ی کیمدار الکتر :نیازپیش

 - هم نیاز:

 نحوه تقویت سیگنال خروجی سنسورهاآشنایی با انواع سنسورها، شیوه استفاده از سنسورها، هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 یادآوري مبانی الکترونیک:

ی و عملیات هايکنندهتقویت، پایین گذر، میان نگذر، باال گذر، گذریانمفیلترها شامل 

ال، با امپدانس ورودي با هايکنندهتقویتدیفرانسیل و  هايکنندهتقویت، آنمدارات پایه 

 CMRRو  SNR، نویز، آنعملیاتی و انواع  هايکنندهتقویت

4 4 

2 

 لر:میکروکنتر نویسیبرنامهیادآوري 

 ، سرووDC، عملگرها )موتورهاي ()دما، رطوبت، منواکسید کربن، ... سنسورهامعرفی 

 کاربردي و مانیتورینگ نویسیبرنامهموتور، استپر موتور و ...( و 

4 4 

3 

 کاربرد الکترونیک در صنعت خودرو:

ساختمان )حرارتی، القایی، اثر هال، پیزویی و ...(، معرفی انواع  ازنظرانواع حسگرها 

(، سنسور هواي ATSحسگرها در صنعت خودرو شامل: سنسور دماي هواي ورودي )

سنسور موقعیت دریچه گاز  (،CTS ،WTS) کنندهخنک(، سنسور دماي MAPمانیفولد )

(TPS( سنسور دور موتور ،)ESS ،CKP سنسور ،)سوپاپیلم یتموقع (CMP سنسور ،)

متر(، معرفی عملگرها سنسورها )دیاگ/ مولتی یابیعیب(، VSSسرعت خودرو )

(ACTUATORS :در خودرو شامل )وبل، ، رله دلئکو، انژکتور، استپر موتور، ینبنزپمپ

با  هاشمع یابیعیبمتر(، آزمایش و عملگرها )دیاگ/ مولتی یابیعیبو ...،  شیر برقی

 مترمولتی

4 4 

4 

 :( خودروECUواحد کنترل الکترونیکی )

-شبکه، یزيربرنامهو  یابیعیب، ECU، انواع هاپین، کانکتورها و ECUبرد الکترونیکی 

 WANو  CAN هاي

6 6 

5 

 کاربرد الکترونیک در پزشکی:

 دیجیتال، تست قند خون( تجهیزات دماسنج و، ترازفشارسنجپزشکی معاینه )تجهیزات 

و ...( تجهیزات آزمایشگاهی )الکترولیت  ECG ،EEG ،EMG)پزشکی تشخیصی 

الکترو کاتر، کاپنو گراف، مانیتورینگ و ...( )آنالیزور، فوتو متر و ...( تجهیزات اتاق عمل 

 تور، دفیبریالتور و ...(پالس اکسیمتر، ونتیال) هابخشو تجهیزات 

4 4 

 4 4 بررسی چند نمونه تجهیزات پزشکی الکترونیکی: 6

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 32
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عملیاتی آنالوگ، نویز، طراحی  هايکنندهتقویت(: حسگرها، ECGالکترو کاردیو گرام )

ا، ه کنندهتقویت. دستگاه تست قند خون دیجیتال: حسگرها، نویسیبرنامهمدارات، 

، جداول و اطالعات پزشکی، دستگاه کویترون: عملکرد، اجزا )اسیالتور، نویسیبرنامه

جیتال: خون دی فشارسنجتوان، تشخیص سطح مایعات(،  کنندهتقویتتنظیم فرکانس، 

 نویسیبرنامهعملکرد، سنسورها، 

7 

 کاربرد الکترونیک در کشاورزي:

سنج،  PH، سنسور سنجرطوبتسنسورهاي سنجش کیفیت خاک کشاورزي شامل: سنسور 

 ياگلخانه، سختی سنج آب و ... کشت UV-VISفوتومتر، معرفی دستگاه اسپکتروفتومتر 

 ... و ید والوئنوین(، سلونو درکشت LEDو نور مصنوعی )کاربرد 

6 6 

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 تجهیزات کاربردي الکترونیکی شناخت

 

 پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Smart Sensors for Environmental 

and Medical Applications 

H Hallil, H 

Heidari 
 

SASTRA Deemed 

University. 2121 

 الکترونیک کاربردي در مهندسی پزشکی
 -غالمرضا عطاردي

 نادر جعفرنیادابانلو
 1394 امینان 

رسانی انژکتوري جامع سیستم سوخت

 خودروهاي بنزینی
 1393 راه نوین  مناف اکبري

Introduction to Medical 

Electronics Applications D. Jennings  Butterworth-

Heinemann 
1995 

 

 آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي  -د

 هاي مدرسویژگی

 این حوزه در یعمل تجربهو داشتن  یپزشک یمهندس یا کیمکان یا مخابرات یا کیارشد الکترون یکارشناسحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 شبکه( ای)پروژکتور  یعموم شینما ستمینفره مجهز به س 31کالس 
 

 تدریس و ارائه درس روش

 ، تمرین و تکراريامباحثه، توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانآزمون  ،رفع عیب و ...( -یابیعیبآزمون شناسایی )، عملکرديآزمون شفاهی، حل مسئله،  يهاپرسش

https://www.gisoom.com/book/11165200/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-371049/پدیدآورنده-غلامرضا-عطاردی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-299189/پدیدآورنده-نادر-جعفرنیادابانلو/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-296844/انتشارات-امینان/
https://www.gisoom.com/book/11104583/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%98%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11104583/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%98%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-368400/پدیدآورنده-مناف-اکبری/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-292212/انتشارات-راه-نوین/
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 وبی صفحات طراح درس -3-17

 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 در وب ياچندرسانه هايفایلکار با  و توانایی طراحی صفحات وب: هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 HTML معرفی

 HTML شروع کار با

 مفهوم تگ یا نشانه

 html تگ

 head تگ

 body تگ

 صفحه Encoding براي تعیین آنو استفاده از  meta تگ

 SEO در آن نقش و و مزایا title تگ

 Search Engine Optimization یا SEO معرفی مفهوم

 براي ایجاد پاراگراف p تگ

 آنو مفهوم  style معرفی خصوصیت

 از قبیل Style معرفی خصوصیات مهم موجود در
font-size, width, height, color, background-color, background-

image, font-weight, text-align, direction 
 SEO در آنو نقش  Heading هايمعرفی تگ

 span معرفی تگ

 يگذارفاصلهبراي  ازجمله HTML در (Entity) تیموجودمعرفی 

 br معرفی تگ

 Text Formatting يهاتگ

 b تگ

 i تگ

 u تگ

 SEO در آنو نقش  strong تگ

 آنو مفهوم  em تگ

 به وب معنایی يااشاره

 يهاتگ

big, small, del, ins, mark, sup, sub, blockquote, q, abbr, address, cite, sa

mp, code, kbd, code, pre, var 

16 36 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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Link Building: 

 براي ایجاد لینک href و خصوصیت a معرفی تگ

 هاآنتفاوت و  یدهآدرسانواع 

 SEO نکات مربوط به

 title  خصوصیت

 target خصوصیت

 name و خصوصیت a با استفاده از تگ Bookmark ایجاد

 در صفحه وب هاعکس

 src و خصوصیت img معرفی تگ

 alt و title معرفی خصوصیات

 border  گذاشتن عکس در لینک و استفاده از خصوصیات مربوط به

 ایجاد چند ناحیه قابل کلیک در یک عکس منظوربه map استفاده از

 CSS مروري بر

 inline  صورتبه Style بررسی اشکاالت گذاشتن

 style معرفی تگ

 class و id از قبیل selector و بررسی چند CSS در selector یا گرانتخابمفهوم 

 link و تگ CSS و معرفی مفهوم external صورتبه Style معرفی

 هالیست

 لیست مرتبو  ol تگ

 و لیست نامرتب ul تگ

 start و type معرفی خصوصیات

 براي لیست bullet عنوانبهتعیین عکس 

 جدول

 table معرفی تگ

 در جدول td و tr هايتگاستفاده از 

 border, align, valign, width, colspan, row خصوصیات

 colgroup, tfoot, thead, tbody هايتگ

 div گت

 div  موارد استفاده تگمعرفی مفهوم و 

 صفحه بنديقالبها براي  div کنار هم چیدن

 top و left و مختصات position مفهوم

 float  مفهوم

 div  یک صفحه با بنديقالب

 clear  مفهوم

 فرم در صفحه وب

 form تگ
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 html5   و html4 در نویسیبرنامهفرم براي  هايکنترل

 با انواع input هايتگ
button, text, checkbox, radio, submit, reset, password, number, color, d

ate, range 

 textarea تگ

 Dropdown براي ایجاد option و select تگ

 datalist تگ

 مدیا در صفحه وب

 براي گذاشتن ویدیو در صفحه وب source و video معرفی تگ

 audio معرفی تگ

 embed تگ -object تگ

 DOCTYPE  و مفهوم head درون هايتگ

 base تگ -meta هايتگمعرفی انواع 

 HTML و معرفی انواع نسخه DOCTYPE مفهوم

 هارنگمروري مختصر بر 

 Drag & Drop ياهناچندرسهاي کار با فایل

 SVG کار با شیء، Canvas کار با شیء

2 

 (مانیتور نهایی نتایجو  تست -برنامه و تحلیل  تجزیهو  آنالیز: )پروژه

 (1سطح ) آنطراحی یک صفحه وب و اجراي عملی 

 (2سطح ) آنطراحی یک صفحه وب و اجراي عملی 

 (3سطح ) آنطراحی یک صفحه وب و اجراي عملی 

1 12 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 ایجاد و ،در طراحی صفحات وب یت، کاربرد رنگساوبطراحی اصول  ،ي جستجوموتورهاتوانایی بیان نحوه عملکرد 

 ،ایجاد جداول و لیست ي متن، قرار دادن متن و تصویر در وب،بندقالبي هابرچسبسازي صفحات وب، استفاده از یرهذخ

 ي صفحهبندقاب ،صفحات پیوند دادن

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مرجع  CSS & HTMLبراي 

 یتساوب یطراحي کاربرد

 -ویکتور سامنر -کریگ گرانل

 سینودینوس -دیونییسبوس
 1398 کیان رایانه سبز فاطمه فاتحی

 CSS3و  HTML 5آموزش 

 (شرفتهیتا پ هی)از پا

الکسیس گلدستین، لوییس 

 الزاریس، استال ویل

میرعباس ا

 عبدالعلی
 1395 تهران دیباگران

 راهنماي جامع
 HTML - DHTML - XML 

 1391 انهیعلوم را  یاله جعفر نژاد قم نیع
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

صفحات  طراحیمسلط به و کارشناسی ارشد الکترونیک یا فناوري اطالعات  یا کامپیوترمهندسی ارشد  یکارشناسحداقل 

 وب
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 هاپروژهیک سایت جهت نمایش اجراي عملی  ،Pc Projectorمجهز به رایانه و  استاندارد کالس
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تمرین و تکرارايمباحثه، توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانآزمون  ،ترممیان و منظم هايآزمون، ترمطولتمرینات و پروژه در 
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 اندروید نویسیبرنامهدرس  -3-18
 تخصصی نوع درس:

 ايرایانه يسازبرنامه :نیازپیش

 - نیاز: هم

 در محیط اندروید نویسیبرنامه :یهدف کلی درس

 آموزشی سرفصل -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 جاوا و مباحث مقدماتیمعرفی 

 در جاوا هادادهو انواع  هابرنامهاجزاي سازنده 

 ساختارهاي کنترل برنامه و انواع عملگرها در جاوا

 کنترل و تکرار در جاوا يساختارها

 گرایش نویسیبرنامه یمبان

 در جاوا یکیگراف نویسیبرنامه یمبان

 یاعداد تصادف دیو تول هاکالسمتدها و توابع در 

 Genericکیجنر ايارائه هايستیو ل هاارائه 

Exception Handling در جاوا یحاالت استثنائ تیریمد 

 در جاوا یشمارش يهاداده

 JLabel ایوراثت  Inheritance اگریش نویسیبرنامهدر 

 و کنترل یتصادف میترس ،یلیتکم یمیترس يدستورها

 یختیچندر Polymorphism گرایش نویسیبرنامهدر 

GUI ای يکاربر یکیگراف يهارابط نویسیبرنامهو  یطراح 

 يهاکنترل یبررس GUI و گرافیکی هايبرنامه

 یبرنامه نقاش کی سازيپیادهماوس و  يدادهایبه رو ییپاسخگو

 دیکلصفحه يدادهایبه رو ییپاسخگو

 افتهیتوسعه یکیگراف يهامیترسکادر انتخاب رنگ و کالس 

 Java FXبا یکیگراف يهارابط یطراح 

 یپروژه محاسبات کی سازيپیادهو  8در جاوا  یتابع يهارفرنس

1 31 

2 

 Android Studioبرنامه هیاول ماتیتنظ 

 TextViewدیعناصر در اندرو نشیچ 

Button  و ابزار هارنگکاربرد 

 دیدر اندرو یتیویاکت اتیچرخه ح

 دیمنوها در اندرو

 کاربرد EditText در اندروید

 ورود اطالعات يفرم برا کی یطراح

1 34 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 ImageView- GridLayout در اندروید Intent کاربرد

 دیدر اندرو ریصوت و تصوکاربرد 

 دیدر اندرو الوگید

 در اندروید هاستیل

 کاربرد Toast يسازیشخصو پروژه  Toast در اندروید

 در اندروید RadioButtonکاربرد ابزار 

 در اندروید RatingBarکاربرد 

 Spinnerکاربرد  یساده و طراح Spinner دیدر اندرو یاختصاص

 بازي ساخت - پروژه Connect3ر اندروید د

 یاختصاص يوهایساخت و -پروژه 

 دیدر اندرو نترنتیارتباط با ا -پروژه 

 استفاده از –پروژه  GPS در اندروید

 اثرانگشتکار با سنسور  -پروژه 

 64 1 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 هابرنامهدر  هاآن یفراخوان بیو ترت دیاندرو هايبرنامه یاصل ياجزا د،یدر اندرو يسازبرنامهاصول شناخت 

 یکیگراف یمباحث طراحو و ظاهر برنامه  هایهال یطراح

 آني مختلف و ابزارهاهاي جتیشناخت و

 اثرانگشتکاربر، کار با سنسور  یاطالعات مکان افتیدر ،یاختصاص يوهایساخت و نترنت،یارتباط با ا نحوه
 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Effective Java 2118   جاشوا بالچ 

 Android یسینوکامل برنامهمرجع 
 - رفتار منفرد خوش نیحس

 ییرزایاعظم م
 1393 ناقوس 

 لیموبا نویسیبرنامه يآموزش کاربرد

ح ( )سطدیاندرو عاملسیستم بر اساس)

 (شرفتهیو پ یمقدمات

 1396 تهران باگرانید  يقنبر درضایحم
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 مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري  -د

 هاي مدرسویژگی

سابقه تخصصی در  یک حداقل ،سابقه تدریس مرتبط سال 3 حداقلبرق یا کامپیوتر،  هايگرایش حداقل کارشناسی ارشد

 تسلط به زبان انگلیسی ،ي مرتبطافزارهانرمبه رایانه و  کامل تسلط ،حوزه شغلی
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

میکروکنترلر جهت نمایش اجراي عملی  آموزشی بردترجیحاً یک ، Pc Projectorمجهز به رایانه و  استاندارد کالس

 برد یتوا ،هاپروژه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تمرین و تکرار، آزمایشگاهی، فیلم و اسالیدتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 شناسایی آزمونو  عملکردي -شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی يهاپرسش
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 کیالکترون يکاربرد يهاماژول درس -3-19
 اختیارينوع درس: 

 2 میکرو کامپیوتر: نیازپیش

 - هم نیاز:

 یکیپرکاربرد الکترون يهاماژولعملی و کاربردي با  ییآشناهدف کلی درس: 

 آموزشیسرفصل  -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ها و هاي میکروپروسسوري / میکروکنترلري، معرفی اجمالی پایهیادآوري اجزاء سیستم

 یزيربرنامهبراي  مورداستفاده نویسیبرنامهمشخصات میکروکنترلر، زبان و محیط 

 يهابرنامهو اجراي  یزيربرنامههاي آماده مانند آردوئینو همراه با میکروکنترلر یا واسط

 ساده

1 3 

2 

 هاي نمایشگر:ماژول

 LED RGB، LED ، سون سگمنت چندتایی،LCDهاي نمایشگر از قبیل ماژول عملکرد

RGB چندتایی، نمایشگر OLED  آنو مانند 

، سون LCDهاي نمایشگر از قبیل هاي پایه و کاربردي خروجی با ماژولاجراي برنامه

 آنو مانند  OLEDچندتایی، نمایشگر  LED RGB، LED RGB سگمنت چندتایی،

 هاي مرتبط با موضوعتمرین

3 9 

3 

 ارتباطی رایج از قبیل: هايپروتکل

، SPI ،I2C ،1Wireهاي ارتباطی سریال از قبیل و مقایسه پروتکل سازيشبیهتشریح، 

2Wire ،JTAG ،Serial (USART, UART ،)USB  هاپروتکلو سایر 

 هاي مرتبط با موضوعتعریف تمرین

3 1 

4 

 :از قبیل هاي واسط ارتباطیماژول

 FM هاي فرستنده/گیرندهعملکرد ماژول

 ESP8266، NodeMCUمانند  Wi-Fiهاي عملکرد ماژول

 Ethernet، ماژول  GSM SIM911مانند GPRSو  GSM هايعملکرد ماژول

 یواسط ارتباط يهاترجیحاً عملی موضوع ماژول هايپروژهاجراي 

 هاي واسط ارتباطیهاي پایه با ماژولاجراي برنامه هاي مرتبط با موضوعو تحقیق تمرین

 ،ESP8266مانند  Wi-Fiهاي ، ماژولFM هاي فرستنده/گیرندهمانند ماژول

NodeMCUهاي، ماژول GSM  وGPRS  مانندGSM SIM911 ماژول ،Ethernet 

3 12 

5 

 هاي ورودي دیجیتال و آنالوگ:ماژول

 یادآوري اصول تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال

 هاي مبدل آنالوگ به دیجیتالعملکرد ماژول

3 12 

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 16 48
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عملکرد سنسورهاي ماژوالر مانند لودسل، سنسور لمسی، سنسور تشخیص شدت 

، سنسور PIR، ماژول تشخیص حرکت MQ8روشنایی، سنسور دما، ماژول سنسور گاز 

بدل مبتنی بر م هايماژولو سایر  فشارسنجتجمیعی دما و رطوبت، ماژول تشخیص رنگ، 

 خازنی و کلیدصفحههاي ماژول جوي استیک(،) يبازآنالوگ به دیجیتال مانند دسته 

 میکروفن خازنی

 شدهمعرفیهاي کاربردي با سنسورهاي اجري برنامه

 هاي مرتبط با موضوعتمرین

6 

 پرکاربرد از قبیل: هايماژولسایر 

اي، شتاب و سایر ، اینرسی، تشخیص زاویه، سرعت زاویهنماقطبهاي عملکرد ماژول

 پارامترهاي حرکتی

 هاي حافظه از قبیل:ماژولعملکرد 

 SD میکرو خوانکارت، MMC/SD اندازراه

 سنجفاصلهاز قبیل ماژول تشخیص لیزري، ماژول  سنجفاصلههاي عملکرد ماژول

 قرمزمادونلتراسونیک، ماژول حسگر مسافت ا

اي ي موتور پلهاندازراه، ماژول PWM هاي کنترل سرعت موتور به روشعملکرد ماژول

 شدهدادهآموزش  کار بستنهاي مرتبط با آشنایی و به و تحقیق تمرینتعریف 

 شدهمعرفی هاي کاربردي بااجراي برنامه

3 12 

7 

 کاربردي: هايتحقیق

 و اجراي سازيشبیهکاربردي خارج از کالس درس در قالب تحقیق،  هايپروژهتعریف 

 هاآنهاي پرکاربردي که طی زمان آموزش این درس، فرصت آموزش عملی کار با ماژول

 ،هسنسور ضرب ،انکودر يروتار ،اپتوکانتری همچون هایماژولفراهم نگردیده است و نیز 

 .آنمانند  و Reed Switch / ايیوهج چیسوئ، ارکداسکنر ب، اثر هال

1 1 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 و هاي پرکاربردماژول و انواع هاآنکار با  اتالزامو  هاي پرکاربرد الکترونیکماژول ونحوه کار انواع قطعات  آشنایی با

 یکیالکترون يهاپروژهرا در  هاآن استفاده از
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 منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Arduino Applied: 

Comprehensive Projects for 

Everyday Electronics 
Neil Cameron  Apress 2119 

شناخت و نحوه اتصال سنسورهاي 

 صنعتی

با علیرضا کشاورز 

 یقتحق
 1397 سها دانش 

 يگرهاحسو مدارهاي  هاپروژه

 الکترونیکی
 1389 چرتکه امیررضا بانی شرکا میمز فارست ام.

یادگیري الکترونیک به زبان ساده با 
Arduino 

Jody Culkin 
Eric Hagan 

 1397 کتابراه محمود خاوریان

هاي کاربردي ها و پروژهتکنیک
Raspberry PI 

نبض  مؤلفینگروه 

 دانش
 

نبض دانش، 

 آبدوس
1397 

Arduino Workshop: A 

Hands-On Introduction with 

65 Projects 
John Boxall  

No Starch 

Press 
2113 

 هاي الکترونیکیدیتاشیت و کاتالوگ انواع ماژول

 اینترنتی يهاکتابخانهمنابع مستقل موجود در 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

سابقه تخصصی در  یک حداقل سال سابقه تدریس مرتبط، 3برق یا کامپیوتر، حداقل  هايگرایشحداقل کارشناسی ارشد 

 حوزه شغلی

 ي مرتبط، تسلط به زبان انگلیسیافزارهانرمتسلط کامل به رایانه و 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

هاي مرتبط با پشتیبان و انواع ماژول برد 1موضوع آزمایشگاه به همراه  آموزشی برد 8 حداقل ي:افزارسختتجهیزات 

ها/ سیستم نمایش عمومی برد یزيربرنامهعدد رایانه جهت  8سرفصل آزمایشگاه به تعداد کافی جهت اجراي عملی / 

 ، شبکه کامپیوترهابرد یتوا )پروژکتور(،

 مدیریت شبکه افزارنرمو  برد یزيربرنامهو  نویسیبرنامههاي واسط افزارنرم ي:افزارنرمتجهیزات 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 دیو اسال لمیف شینما ،سازيشبیه ،ياپروژه ،یشگاهیآزما يو تکرار، اجرا نیتمر ،یسخنران
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 / ساخت و ...(، گزارش کار قیتحق /سازيشبیهارائه پروژه ) ،یانیو پا یانیم یآزمون عمل ،یآزمون هفتگ
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 2 میکرو کامپیوتر شگاهیآزمادرس  -3-21
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 2 میکرو کامپیوترهم نیاز: 

 ARM میکروکنترلر ی با هستهتیب 32 يها کروکنترلریبا م یعمل يهاانجام پروژههدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ظر، کامپایلر مربوط به میکروکنترلر موردن نویسیبرنامهمعرفی محیط  -افزار کامپایلر نرم

( میکروکنترلر با Programریزي )آموزش برنامه نحوه ایجاد و اجراي برنامه، خطایابی /

م. هاي الز مربوطه، تعریف مدل پروگرامر و معرفی فیوزبیتافزاري انتخاب واسط نرم

 هاي ساده جهت انتقال موضوع به فراگیراجراي برنامه

1 3 

2 

 ياپله( / موتور LEDنمایشگر ساده ) -هاي پایه و کاربردي خروجیاجراي برنامه

(Stepper Motor( کار با نمایشگرهاي کریستال مایع کارکتري / )LCD گرافیکی ،)

(GLCD ،)اینچی 3.2 یرنگتمام یشنماصفحه (TFT LCDو ماتریسی نقطه )( ايDot 

Matrix) 

1 9 

3 

 Dipدریافت اطالعات از ورودي ساده ) -هاي پایه و کاربردي ورودياجراي برنامه

switch با بیت  شدهکنترل( / دریافت اطالعات(Strobe / )ماتریسی  یدکلصفحه

(Keypad / )آنالوگ ورودي به کمک  هايیگنالسولتاژ  یريگاندازهADC  /یريگاندازه 

/ تولید سیگنال آنالوگ و شکل موج  ADCکمیت فیزیکی حرارت با سنسور دما به کمک 

 DACدلخواه به کمک 

1 9 

 3 1 با انواع تایمرهاي موجود در میکرو یرتأخایجاد  -کارگیري تایمربه 4

 3 1 با وقفه تایمرکار با وقفه خارجی / کار  -وقفه 5

6 

/ اجراي  Hyper Terminal افزاري سریال از قبیلهاي نرممعرفی واسط -ارتباط سریال 

هاي ارسال و دریافت داده )تبادل اطالعات( بین کامپیوتر و میکروکنترلر با پروتکل

RS232 ،RS485 ،USBارتباطی  ، واسطLAN ،CANبلوتوثو  هاي وایرلساژول، م 

1 12 

7 
هاي مختلف با مدهاي ایجاد پالس مربعی با فرکانس -( PWMمدوالسیون پهناي باند )

 PWM( با تکنیک Duty Cycle/ کنترلر روشنایی )تغییر  PWMمختلف 
1 3 

8 

/ کار با  صوتی هايفایلو انواع  MP3 ضبط و پخش - هاي کاربرديانجام سایر پروژه

/ تعریف  MMC/SD با کارت حافظهانتقال اطالعات /  OV7671 دوربین دیجیتال

را نوشته و اجرا را به نحوي  هاآن یشگاهآزماهاي کاربردي که دانشجو خارج از زمان پروژه

 دهد.ارائه می در آزمایشگاه به مدرس

1 6 

 48 1 جمع

 

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 1 48



 

66 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 یکیالکترون يهاپروژهدر  هاآند کاربر وکار  اتالزامو  هاي پرکاربرد الکترونیکماژول وانواع قطعات  با نحوه کار شناخت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 دیباگران  ي صفیمحمدمهد LPC1768سري  ARMمیکروکنترلر 

 1398 نیاز دانش  محمد ارکانی STM32هاي  میکروکنترلر مرجع کامل

 ARMهاي  مرجع کاربردي میکروکنترلر

 (AT91)سري 
 1394 سیقد  همت انیبهزاد سلطان

Atmel ARM Programming for 

Embedded Systems 
Shujen Chen, 

Eshragh Ghaemi, 

Naimis 
 MicroDigitalEd 2117 

Beginning STM32 Warren Gay  Apress 2118 

 اینترنتی يهاکتابخانهمنابع مستقل موجود در 

 ياحرفهکتب جدید توسط دانشگاه فنی و  یفتأل

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

تخصصی در سابقه  یک حداقل سال سابقه تدریس مرتبط، 3برق یا کامپیوتر، حداقل  هايگرایشحداقل کارشناسی ارشد 

 ي مرتبط، تسلط به زبان انگلیسیافزارهانرمکامل به رایانه و  تسلط حوزه شغلی،
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 هاپروژهمیکروکنترلر جهت نمایش اجراي عملی  آموزشی بردترجیحاً یک ، Pc Projectorمجهز به رایانه و  نظري کالس

 در کالس
 

 درسروش تدریس و ارائه 

 ، نمایش فیلم و اسالیدسازيشبیه، ياپروژه، تمرین و تکرار، اجراي آزمایشگاهی، توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون عملی و ارائه پروژه
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 درس آزمایشگاه مدارهاي پالس و دیجیتال -3-21
 تخصصینوع درس: 

 - :نیازپیش

 هم نیاز: مدارهاي پالس و دیجیتال

 ناگهانی متناوب و نا متناوب هايتحریکهدف کلی درس: درک عملکرد پاسخ مدارهاي الکتریکی و الکترونیکی به 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 تحریکبه ازاي  هاآنو مالحظه شکل موج خروجی  RLCو  RC ،RLبستن مدارهاي 

 ناگهانی متناوب و نامتناوب هاي
1 6 

 3 1 اهآنبررسی مشخصه زمانی پاسخ دیود و ترانزیستور با اعمال یک موج مربعی به  2

3 
جتمع مبا ترانزیستور( و مدار گسسته )در حالت  دوحالتهعملکرد مدار مولتی ویبراتور 

 (4776 یا 7474مانند آي سی )
1 3 

4 
( و مدار با ترانزیستورگسسته )در حالت  حالتهتکبررسی عملکرد مدار مولتی ویبراتور 

 (74123 یا SN74121N مانند آي سیمجتمع )
1 3 

5 
دار با ترانزیستور( و مگسسته )مالحظه عملکرد مدار مولتی ویبراتور نوسانی در حالت 

 (MMC4147مانند آي سی مجتمع )
1 3 

6 
 مانند یزيربرنامه قابلو یک تایمر  NE555بررسی عملکرد یک تایمر ساده مانند 

MC14536B 
1 6 

 3 1 ياارهمربعی، مثلثی و دندانه  يهاموج یدکنندهتولمدارهاي  مالحظه شکل موج 7

8 
توسط  ياارهمربعی، مثلثی، دندانه  يهاموج یدکنندهتولمدارهاي  مالحظه شکل موج

 XR2216 یسمدارات مجتمع دیجیتالی مانند آي 
1 3 

9 
مانند آي سی  یزيربرنامه قابلتولیدي توسط مدارات مجتمع  يهاموجمالحظه شکل 

AD9833 
1 6 

 AD667 1 6و  MC1418 مثالًي دیجیتال به آنالوگ هامبدلبررسی عملکرد  11

11 
ي آنالوگ به دیجیتال هامبدل مثالًي آنالوگ به دیجیتال هامبدلبررسی عملکرد 

ADC1811، AD7569 
1 3 

 zero-span 1 3مانند مدار  شکل موج ییردهندهتغبررسی عملکرد مدارهاي  12

 48 1 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

انواع مولتی ویبراتورها،  شناختناگهانی،  هايتحریکالکترونیکی به  هايیچئسودرک و مشاهده پاسخ گذاري مدارها و 

 آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ هايیگنالستبدیل  هايروش

 

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 1 48
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 دانشگاه صنعتی شریف  محمود تابنده تکنیک پالس و مدارهاي دیجیتال
دوم ویرایش 

1391 

Digital Integrated Circuit THOMAS A. 

DEMASSA  ZACK CICCONE 2116 

 1398 بیریرکام یدانشگاه صنعت  يمحمد احد یجیتالپالس و د يمدارها

 1393 انتشارات نص یريش یوشدار یجان ام راب مدارهاي مجتمع دیجیتال

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 با مدارهاي پالس و دیجیتال در صنعت سابقه کار عملی 3داراي  یحاًترجبرق،  هايیشگراکارشناسی ارشد در حداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 الکتریکی یريگاندازهآزمایشگاه، تجهیزات 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هایشآزمادر حین انجام  هاموجو توضیح دقیق شکل  هایشآزماانجام 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

مرتبط  هايیشآزما، تشویق دانشجویان به تهیه دستور کار انیبه دانشجوعملی مرتبط با مباحث آزمایشگاه  هايپروژهدادن 

 آزمون عملی ،با مباحث مرتبط با مدارهاي پالس و دیجیتال
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 مباحث ویژه در الکترونیک درس -3-22

 تخصصی نوع درس:
 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 با توجه به نیاز، بافت صنعتی و شرایط اقلیمی استان یا منطقه یکالکترونکسب دانش فنی و تخصصی  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 ورتصبهالکترونیک  استايیکی از مباحث علم روز الکترونیک با محوریت مهارت در ر

تدریس شود انتخاب موضوع با تصویب گروه آموزشی و با توجه به  سازيشبیهوري و ئت

د قرار دار آنکه دانشکده یا آموزشکده در  يامنطقهنیازهاي آموزش صنعت الکترونیک در 

 .شودیمانتخاب 

32 32 

 .باید مهارتی و کاربردي باشد حتماً شدهانتخابموضوع  2

 32 32 جمع
 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 با توجه به نیاز، بافت صنعتی و شرایط اقلیمی استان یا منطقه. یکالکتروندانش فنی و تخصصی  یريکارگبه
 

 فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     هاداستاندارو استفاده از آخرین مراجع 
 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 یت در ارتباط با موضوع تخصصیسال سابقه فعال 3حداقل  باارشد الکترونیک  کارشناسحداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و رایانه ینترنتا یدئو پروژکتور،و ینترنتامجهز به رایانه،  استانداردکالس 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 فعالیت خارج از ساعات درسی ،تعاملی ،پژوهشی اي، تمرین و تکرار، اجراي پروژهمباحثه

ترجمه  در قالب کالس درس دانشجویان باید فعال باشند و در تمام مباحثصورت تعاملی بوده و در هاي کالسی بهفعالیت

 گو، توضیحی و ارائه مطالب مشارکت کنند.وو گفت بحث فردي در کالس و خارج از ساعات درسی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایان آزمون ،یقتحق ، ارائهسازيشبیه ین، تمریکالس یناتتمر در نظر گرفتن

  نظري عملی

 واحد تعداد 2 1

 تعداد ساعت 32 32
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 تجدید پذیر يژمدیریت انر درس -3-23
 نوع درس: اختیاري

 - :ازینشیپ

 - :ازیم نه

 ،پایدار توسعه در آن نقش تجدید و هايانرژي توسعه ایران، و جهانی اقتصاد در انرژي یتبااهم آشنایی هدف کلی درس:

 ارامترهايپ ینترمهم ارزیابی و تحلیل روش تبیین و انرژي سیستم پیچیده ارتباطات ،پروژه گذاريیهسرما ارزیابی هايروش

 انرژي بخش توسعه بر مؤثر نهادي و اقتصادي فنی،

 سرفصل آموزشی -الف

 اریز محتو ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 هاي تجدید پذیر جهان و ایرانبر انرژي يامقدمه

 :رینظ هاآن يریکارگبه تیو اهم

 انرژي خورشیدي -

 انرژي باد -

 انرژي زیست -

 ییگرمانیزمانرژي  -

 سوختی يهالیپانرژي هیدروژن و  -

 )هیدرو الکتریسیته( یآببرقانرژي  -

 انرژي امواج دریا -

6 - 

2 

 :آن انواع و انرژي مدیریت

 انرژي اقتصاد اولیه مفاهیم -

 انرژي تقاضاي و عرضه -

 اهمیت اقتصادي و اجتماعی انرژي -

6 - 

3 

 :انرژي ممیزي

 ممیزي انرژي هايروش -

 خدمات انرژي يهاتعرفه -

4 - 

4 

 :ذخایر انرژي در جهان و ایران

 انرژي منابع تولید و مصرف وضعیت به نگاهی -

 هاي انرژي در ایران و جهانگذاريبر سیاست و -

3 - 

5 

 :خورشیدي برق يهاسیستم

 خورشیدي يهاسلول کاربردهاي و مبانی ساختار، -

 قدرت الکترونیک يهامبدل خورشیدي، صفحات ساختار معرفی -

4 - 

6 
 انرژي يگذارهدف و مانیتورینگ ،يریگاندازه

 هاي پایش و مدیریت هوشمند انرژيسیستم
3 - 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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7 
 الکتریکی يهاستمیس در انرژي مدیریت

 (هاي روشنایی، موتورهاي الکتریکیسیستم)ممیزي انرژي الکتریکی 
3 - 

8 
 هاساختمان در انرژي مدیریت

 ممیزي انرژي ساختمان
3 - 

9 
 SCAPS -مانند سیلواکو  هاي مدیریت انرژيافزارنرمبا  شدهارائه هايپروژه سازيشبیه

 مرتبط يافزارهانرم
- 32 

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 ارزیابی هايروش پایدار، توسعه در آن نقش تجدید و هايانرژي توسعه ایران، و جهانی اقتصاد انرژي در اهمیت شناخت

 و اقتصادي نی،ف پارامترهاي ینترمهم ارزیابی و تحلیل روش تبیین و انرژي سیستم پیچیده ارتباطات پروژه، گذاريیهسرما

 انرژي بخش توسعه بر مؤثر نهادي

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  آرش شاهین مدیریت انرژي
جهاد دانشگاهی 

 )دانشگاه اصفهان(
1393 

هاي ممیزي انرژي در سیستم

 ساختمانی

 رقیه لطفی

 سورنا ستاري

 حامد حوري جعفري

 
شرکت هزاره سوم 

 اندیشه
1388 

 ها،دیدگاه مفاهیم،: انرژي اقتصاد

 حاکمیت و بازارها
Subhes C. 

Bhattacharyya 
 1395 علم نور بهمنی مجتبی

کلی مدیریت و ممیزي  يهاجنبه

 انرژي

 محسن مشایخی

 سورنا ستاري

 عقیل براتی مالیري

 حامد حوري جعفري

 

موسسه همایش 

 صنعت /

 سوم هزاره شرکت

 اندیشه

1391 

Energy Management 

Handbook 

S. Doty and W. C. 

Turners 
 Fairmont Press 2112 

Energy Economics: Markets, 

History and Policy 
Roy L. Nersesian  Routledge 2116 

Energy Economics 

Peter Zweifel 

Aaron Praktiknjo 

Georg Erdmann 
 

Springer-Verlag 

Berlin 

Heidelberg 

2117 
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 درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب  -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار تخصصی و تجربی در زمینه انرژي 3مهندسی صنایع با  یااقتصاد  یابرق  یا حداقل کارشناسی ارشد انرژي

 تجدید پذیر
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 هایشآزمابراي انجام  موردنیازتجهیزات  ،HSEافزار مرتبط با نرم ،رایانه ،ویدئو پروژکتور ،برد یتوا استاندارد،کالس 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 توضیحی، تمرین و تکرار، آزمایشگاهی، فیلم و اسالید
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایان، آزمون رفع عیب و ...( -یابیعیبآزمون شناسایی )-شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملکردي يهاپرسش
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 هاسیستمو  هایگنالسدرس  -3-24
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 در حوزه زمان و فرکانس هاسیستمو  هایگنالسو تحلیل  تجزیهتوانایی کسب هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 فیزیکی هايسیستم سازيمدلبر  يامقدمه ،هایگنالسو  هاسیستمبر انواع  يامقدمه

 يافزارنرم سازيشبیهمختلف همراه با مثال و 
3 3 

 4 4 يافزاررمن سازيشبیهدر حوزه زمان همراه با مثال و  هاسیستمو  هایگنالسو تحلیل  تجزیه 2

3 
 ازيسشبیهفرکانس همراه با مثال و در حوزه  هاسیستمو  هایگنالسو تحلیل  تجزیه

 يافزارنرم
5 5 

4 
پاسخ ضربه، انتگرال کانولوشن، تحلیل فوریه، طیف چگالی انرژي و قدرت، مدوالسیون 

 يافزارنرم سازيشبیههمراه با مثال و  يبردارنمونهو قضیه 
8 8 

5 
تبدیل  با استفاده از هاسیستم، تحلیل «پیوسته و گسسته» LTI هايسیستمو تحلیل  تجزیه

 يافزارنرم سازيشبیهالپالس همراه با مثال و 
6 6 

 Z 6 6تبدیل  یريکارگبهبا گسسته  هايسیستم، تحلیل Zتبدیل  6

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 در حوزه زمان و فرکانس هاسیستمو  هاسیگنالو تحلیل  تجزیه

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Signal and Systems A.V. Oppenheim 

A.S.Willsky 

 پرویز جبه دارماراالنی

 بهمن زنج
 1391 تهران دانشگاه

و  اهیگنالسو تحلیل  تجزیه

 هاسیستم
  مهدي تقدسی

دانشگاه صنعتی 

 نصیرخواجه 
1397 

 1395 صفار محمد اسماعیل کالنتري آناند کومار سیگنال و سیستم

 

 

 

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 32

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2+%D8%AC%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact
https://saneibook.com/Manufacturer/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-6522
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 قدرت یا یکالکترون یا کارشناسی ارشد کنترلحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 استاندارد، وایت بردکالس 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 توضیحی، تمرین و تکرار، آزمایشگاهی، فیلم و اسالید
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایان، آزمون رفع عیب و ...( -یابیعیبشناسایی ) آزمون ،عملکردي -شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی يهاپرسش
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 يبعدسههاي طراحی افزارنرم درس -3-25
 یارياخت نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

، CorelDrawي از قبیل زریو برش ل يبعدسه یطراح يهاافزارنرمعملی و کاربردي با یکی از  ییآشناهدف کلی درس: 

Adobe Illustrator ،SolidWorks ،AutoCAD  جهت طراحی و ساخت قالب، جعبه و باکس با دستگاه برش  هاآنو مانند

 لیزري

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
صنعتی، ترسیم برش و ترسیم تصویر مجسم، مباحث پایه گرافیک و  یکشنقشهمروري بر 

 ساخت انواع شابلون و ... هايروشآشنایی با مفهوم شابلون و 
5 1 

2 

ال، و استفاده از ابزار ترسیم پایه جهت ترسیم اشک افزارنرم، تنظیمات صفحه افزارنرممحیط 

، . همچنینآن، تغییر مقیاس، چرخش و مانند حذف انتخاب، انتقال، کپی کردن، هايروش

 هاآنو خصوصیات  Vector يهافرمتشناخت 

3 6 

3 

ترکیبی خطوط راهنما، تنظیمات ضخامت خطوط /  هافرماناز قبیل  افزارنرمابزارهاي 

طیفی، بافت و ... / درج  يهارنگابزارهاي ترسیم خط و پر کردن اشکال از رنگ، ایجاد 

متن و مدیریت متن، تبدیل متن به شکل، آشنایی با ابزارهاي کمک ویرایشی / ابزارهاي 

 طول و زاویه یريگاندازهو ابزارهاي  کنندهمتصلخطوط 

6 6 

4 

 هايمدل(، Color Palettesرنگ ) يهاپالتمانند  یزيآمرنگاز قبیل  افزارنرمابزارهاي 

(، Fountain Fill) یریکنواختغ پرکننده(، Uniform Fillگرافیکی، پرکننده یکنواخت )

 Bitmap( و الگوهاي Full Color) رنگتمام(، الگوهاي color-2) دورنگالگوهاي 

و برعکس و توانایی انجام عملیات  Bitmapبه  objectبدیل بررسی دستورات مربوط به ت

فایل جهت برش لیزر و تبدیل فرمت جهت حکاکی و استخراج  يسازآمادهچاپ، آموزش 

 افزارنرماز  کاريینماشبرنامه 

 و استخراج نقشه ساخت افزارنرمدر  آنانجام پروژه طراحی قطعات ساده و مونتاژ 

 M-Codeو  G-codeبا استفاده از دستورات  نویسیبرنامه

9 9 

 
، مدیریت نما، روش ایجاد اشیا، افزارنرمدر قالب آشنایی با محیط  Laser Work افزارنرم

 براي حکاکی يسازآمادهو  سازيینهبه
3 3 

5 
متناسب با  ییلوالبازشو،  يهاجعبه، یچندوجه يهاجعبه طراحی هاياجراي پروژه

 تجهیزات الکترونیکی
6 8 

 32 32 جمع

 

 

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 32
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 آن یريکارگبهو و برش لیزري  يبعدسههاي طراحی افزارنرمیکی از  شناخت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

CorelDRAW 2121 - Training 

Book with many Exercises 
Peter Schiessl   2121 

CorelDraw Training For Laser 

Cutting Machines With Many 

Examples 

Abdulkadir 

Kaşoğlu 
  2121 

 1397 کدکم فیشر  پور یمتق نیمب Solidworksبا  یمهندس یاصول طراح

 آموزش جامع

Adobe Illustrator CC 2118 
 1397 کانون نشر علوم  پور فهیعط بهزاد یدس

  محمد عباسی کورل دراو - CorelDRAWکاربر 
دیباگران و آموزش 

 و پروش
1399 

 و برش لیزري يبعدسههاي مربوط به طراحی افزارنرمبروز مرتبط با  آموزشی يمحتواهاانواع 

 

 آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي  -د

سابقه تخصصی در  یک حداقل سال سابقه تدریس مرتبط، 3برق یا کامپیوتر، حداقل  هايگرایشحداقل کارشناسی ارشد 

 حوزه شغلی،

 ي مرتبط، تسلط به زبان انگلیسیافزارهانرمتسلط کامل به رایانه و 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 روزبه يبعدسهبروز طراحی  افزارنرمو  Pc Projectorمجهز به رایانه،  آزمایشگاه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، کارگاهی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالیدتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایان، آزمون ارائه پروژه ساخت ،آزمون عملی
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 هوشمند یکیالکترون زاتیتجه درس -3-26
 نوع درس: اختیاري

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 هوشمند یکیالکترون زاتیتجهعملی و کاربردي با  ییآشناهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

نسل  ايهیزیونتلوهمراه هوشمند،  يهاتلفن لیاز قب جیهوشمند را یکیالکترون زاتیتجه

 ک،یاتومات يهاساختمان، درب هوشمند سازي زاتیتجه تال،یجید هايیرندهگ د،یجد

 زاتی(، تجهUPS) يمداربسته، برق اضطرار نیمانند آشکارسازها، دورب یتیامن زاتیتجه

ه ک باشدمی آنو مانند  يریتصو فونیآسانسور، آ يکنترلر بردمدارس،  يهوشمند ساز

در جذب شدن دانشجو به بازار کار  تواندیم هاآن يو نگهدار ریتعم ل،یتخصص در تحل

 :گرددیمتعدادي از موضوعات پیشنهادي اشاره  در ادامه به سرفصل باشد. مؤثر

 (BMSمفهوم خانه هوشمند / مفهوم و قابلیت سیستم مدیریت ساختمان ): خانه هوشمند

خطوط  یارتباط هاييفّناور / خانه هوشمند هاييفّناورو  ، سنسورهاابزارهاعناصر،  /

انجام  / ختماناهوشمند س ستمسی کشییمس/  با برد کوتاه سیمیب هاييفنّاور/  برق

 و ساخت سازيشبیهطراحی،  هايپروژه

 يیرگاندازه/ ابزارها و تجهیزات  دهندهیلتشکاجزاء و قطعات : هاي همراه و تبلتتلفن

ي هاافزارنرم/  یابیعیبتعمیر / اصول  يهامهارت/ اصول و  یخواننقشه/  مورداستفاده

، پاک کردن حافظه )فلش(، LCD، تعویض کاريیملح نصب برنامه / هايروشمرتبط و 

 هاي تلفن همراهتعویض قطعات و ماژول

، LED، پالسما، LCD هايیزیونتلوتلویزیونی،  ياستانداردها :نسل جدید هايیزیونتلو

و تعمیر، عیب گذاري و  یريگاندازه، ابزارهاي یابیعیبهاي نمایش، اصول فناوري

 برطرف نمودن ایرادات

و  یتحفاظ ،یظارتابزارها و تجهیزات ن :هاي نظارتی، حفاظتی و امنیتی خانگیسیستم

ري، درب بازکن تصویی رایج مانند دوربین مداربسته، اعالم حریق، درب اتوماتیک، تیامن

موارد مشابه، طراحی سیستم امنیتی براي فضاهاي مختلف، بررسی  واعالم سرقت خودر

 مختلف تجهیزات و تعیین تمایزها با لحاظ مدل تجاري يهامدلو ارزیابی 

سایر تجهیزات هوشمند با توجه به پتانسیل بازار کار به تشخیص مدرس و با تائید گروه 

 آموزشی

32 32 

 32 32 جمع
 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 32
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 نآقادر به طراحی اولیه، تعمیر و نگهداري  و با اصول کارکرد یک تجهیز الکترونیکی جدید رایج در بازارآشنایی 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

هوشمند ساختمان  يهاستمیس

 (KNX ی)دوره مقدمات
KNX 

 -یکنامین اله یبحب

 یکنامین اهللسیف
 1398 یزدا

 يهامرجع خانه ینترکامل

هوشمند )به انضمام آموزش 

و  KNX يهاافزار پروتکلنرم

S-BUS) 

 يهاد -یاعلم شاه نیحس

 -انیرسول

 یفهحن الدیم-ییرضا پاشا

 -پور

 يریش نایس -باقر زادهحسن 

 1398 رانیعلم -يعباد 

 يهاو ساخت پنل یطراح

 یهوشمند ساختمان
  راد یجالل رحمان

انتشارات آفتاب 

 یتیگ
1397 

مدارس از  هوشمند سازي

 اتیتا عمل یطراح

 یلمید دهیسپ -بادله رضایعل

 يکنار
 1397 تهران باگرانید 

: لیموبا راتیتعم یکتاب آب

ا و هافزار، تبلتنرمافزار، سخت

 هوشمند يهایگوش

 1399 آفرنگ  کاردان يمهد

 یکتاب جامع آموزش تخصص

لت: بو ت لیموبا راتیتعم

ا و هافزار، تبلتافزار، نرمسخت

 هوشمند يهایگوش

 1399 بهار دخت  يمهدو دیسع

 يو کاربرد یمرجع کامل علم

و  یحفاظت ،ینظارت يهاستمیس

 یتیامن

 -ییعبداهلل رضا

 تبارشهرام شعبان
 1393 الریآ -ادبستان 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سابقه تخصصی در حوزه شغلی، یک حداقل سال سابقه تدریس مرتبط، 3برق، حداقل  هايگرایشحداقل کارشناسی ارشد 

 مرتبط، تسلط به زبان انگلیسیي افزارهانرمتسلط کامل به رایانه و 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 آموزش تجهیز الکترونیکی مرتبط و ملزومات Pc Projectorآزمایشگاه مجهز به رایانه، 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، کارگاهی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالیدتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 عملی و ارائه پروژه طراحی و ساخت آزمون ،ترمپایانآزمون 
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 مخابرات داده هايشبکهدرس  -3-27

 نوع درس: تخصصی

 - :ازینشیپ

 - :ازیهم ن

 انتقال داده هايشبکههاي افزارنرمآشنایی با  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 اریز محتو ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 کامپیوتري هايشبکه اصلی ياجزا

 ییایجغراف تیموقعانواع شبکه بر اساس 

 انواع توپولوژي

 شبکه ياهیالساختار 

 شبکه هايمدلانواع 

 OSIمدل 

 ینترنتا ي، معمارTCP/IPمدل 

4 - 

2 

 یزیکیف یهال

 انتقال داده يهارسانه

 کابل و کانکتور در شبکهانواع 

 یالکابل کواکس

 شدهدهیتابکابل زوج به هم 

 ينور بریفکابل 

 یجیتالبه د آنالوگ یگنالس یلتبد

 یجیتالبه د یجیتالد یگنالس یلتبد

VoIP 

 نسبت سیگنال به نویز

 و ماهواره بیسیم يفنّاور

 ADSLساختار تلفن ثابت و 

 SONET، ساختار FTTHدر خانه  یبرف

 سوئیچینگ شبکهانواع 

11 - 

3 

 هاداده یوندپ یهال

 کنترل جریان

 دسترسی چندگانه

 فریم بندي

 کانال يوربهرهمحاسبه ظرفیت و 

 پنجره لغزان

6 - 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 مدیریت و تشخیص خطا هايروش

Go-Back-N  وSelective-Repeat 

 ATMو  HDLC، هاداده یوندپ یهاز ال ییهامثال

4 

 چندگانه دسترسی با يهاشبکه

 MAC یهال

 ALOHAپروتکل 

 IEEE 812استاندارد  یلتحل

3 - 

5 

 ازدحام کنترل يهاتمیالگور

 اصول کنترل جریان

 پرش -به -انتها و پرش -به -انتها يهاروش

2 - 

6 

 میسیب هايشبکه

 IEEE 812.11استاندارد 

 GSM, 3G, LTEتلفن همراه 

 5Gو  4G هايسیستممروري بر 

 نسل آینده هايشبکه

6 - 

 32 - تکلیف و پروژه مناسب در این زمینه و ارائه در سیموالتور مثال سازيشبیه 7

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

4G ،5G هايو درک سیستم GSM رهو ماهوا یسیمب يفنّاورتحلیل  ،ساختارهاي مراکز تلفن ثابت و همراه 

 

 مورد منبع فارسی و خارجی( 3حداقل ) یشنهاديپبع درسی امن -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 باوماندرو تنن اولج  کامپیوتري هايشبکه

پدرام  -علیرضا زارع

 -حسین پور

 احسان ملکیان

 1397 نص

Computer Networking – a top 

down approach featuring the 

Internet 
J. F. Kurose  Addison-

Wesley 
2111 

Wireless Communications 

and Networks W. Stallings,  Pearson 

Education, 
2115 

Communication Networks: 

Fundamentals, Concepts and 

Key Architectures 
A. Leon-Garcia  Mc Graw-Hill 2113 

 

 

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D9%BE%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact
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 یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و  -د

 هاي مدرسویژگی

 سابقه تخصصی در حوزه شغلی، یک حداقل سال سابقه تدریس مرتبط، 3برق، حداقل  هايگرایشحداقل کارشناسی ارشد 

 ي مرتبط، تسلط به زبان انگلیسیافزارهانرمکامل به رایانه و  تسلط
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ي مناسبافزارهانرمي کامپیوتري با سازهیشبو  مسئله، حل توضیحی
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 برد تیوا ،و کامپیوتر Pc Projectorمجهز به  استانداردکالس 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 سازي کامپیوتري، تکالیف و شبیهعملی آزمون ،ترمپایانآزمون 
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 کاربردي در الکترونیک يافزارهانرم درس -3-28
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 2الکتریکی  يمدارها نیاز: هم

 الکترونیک تخصصیهاي افزارنرمآشنایی با  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 سیمیولینک: و متلب

 سیمیولینک -متلب  افزارنرم

 هاآنو شیوه نمایش  هاسیستم

 سازيشبیهمفهوم  معرفی

1 4 

2 

 :سیمیولینک

 نحوه فراخوانی سیمیولینک

 موجود در سیمیولینک هايالمانعناصر و  کتابخانه

 ایجاد یک مدل در محیط سیمیولینک

 آن يسازرهیذخاجراي مدل و 

 در مورد توضیحاتی Helpسیمیولینک 

 آماده هايمدلفراخوانی 

 چند مثال مختلف در سیمیولینک سازيشبیه

1 4 

3 

 :کاربردي مختلف يهابلوکدر سیمیولینک و معرفی  هابلوک

 آنتعریف بلوک در سیمیولینک و کاربرد 

 هابلوکایجاد تغییرات بر روي اطالعات 

 سازيشبیهدر هنگام  هابلوکحق تقدم 

 هابلوکایجاد تغییرات بر روي نماي 

1 4 

4 

 :هاآندر سیمیولینک و کار با  هایگنالس

 در سیمیولینک هایگنالس

 هایگنالسابعاد 

 هایگنالسمرتبط با  يهابلوککار با 

 هایگنالس هايویژگیتغییر برخی از 

 هایگنالسانواع 

 هایگنالسفراخوانی 

1 4 

5 
 :هاسیستمزیر

 هاسازيیهشبدر  یرسیستمزایجاد 
1 4 

 عملی نظري 

 2 1 واحدتعداد 

 64 1 تعداد ساعت
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 هایرسیستمزایجاد نقاب براي 

 تغییرات بر روي آیکون نقاب

 تغییرات بر روي پارامترهاي نقاب

6 

 :حل معادالت ریاضی در سیمیولینک

 حل معادالت ریاضی در سیمیولینک

 حل معادالت درجه باال

 حل معادالت غیرخطی

 مجهول چند –حل معادالت چند معادله 

1 4 

7 

 :هاسیستمچندگانه  سازيمدل

 در سیمیولینک هاسیستمچندگانه  سازيمدل

 استاندارد يهابلوکبا  سازيمدل

 مدل فضاي حالت یا Ss (در متلب )بلوک فضاي حالت

 مدل تابع تبدیل یا همان tf در متلب )بلوک تابع تبدیل(

 مدل تابع با صفر و قطب یا همان Zpkقطب و. صفر()در متلب 

1 4 

8 

 :مسائل کنترلی در سیمیولینک

 مسائل کنترلی در سیمیولینک

 مختلف هايسیستمنمایش پاسخ ضربه، پله و رمپ در 

 کنندهکنترل PID آنمرتبط با  يهاکنندهکنترلو دیگر 

 کنترلی هايسیستمو اشباع در  یرتأخ

 کنترلی مختلف موجود در سیمیولینک يهاکتابخانه

1 4 

9 

 :سیمیولینکمنطق فازي و 

 منطق فازي

 فازي در سیمیولینک کتابخانه

 فازي کنندهکنترلطراحی 

 فازي همراه با نمایشگر کنندهکنترلبلوک 

 اعمال منطق فازي در محیط سیمیولینک و نشان دادن یک مثال از فازي در سیمیولینک

1 4 

11 

 :پیوسته، گسسته و هایبریدي هايسیستم سازيشبیه

 سیستم پیوسته سازيشبیه

 سیستم گسسته سازيشبیه

 بریدیاه سیستم سازيشبیه

Discrete Blocks  کتابخانهمربوط به  يهابلوکمعرفی 

1 4 

11 

 :User-defined Functions کتابخانه

Chua یستم اسیالتورس 

 سیستم سازيشبیه Chuaبا کد 

 سیستم سازيشبیه Chua کتابخانهموجود در  يهابلوکبا 

1 4 

 4 1 :ارتباط بین متلب و سیمیولینک 12
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 ارتباط بین متلب و سیمیولینک

 فراخوانی مسائل مربوط به سیمیولینک از طریق متلب

 سیمیولینک در محیط متلب هايیخروجکار کردن بر روي 

 فراخوانی m-Fil سیمیولینک هايمدلاز سیمیولینک و فراخوانی 

13 

 :شیوه حل مسائل در سیمیولینک

 معادالت در سیمیولینک کنندهحلنظیمات مربوط به ت

Model Configuration Parameters پنجره 

 حل معادالت موجود در سیمیولینک هايروشانواع 

 با گام زمانی ثابت يهاکنندهحل

 با گام زمانی متغیر يهاکنندهحل

 پیوسته و گسسته يهاکنندهحل

 يبردارنمونهزمان 

1 4 

14 

 :تولباکس پردازش تصویر

 تصویري در متلب هايفایلخواندن و نوشتن 

 کاربرد و پردازش هیستوگرام تصاویر دیجیتال در متلب

 تبدیالت و فیلترهاي حوزه مکان براي پردازش تصویر در متلب

 و فیلترهاي حوزه فرکانس براي پردازش تصویر در متلب تبدیالت

 حذف نویز و اصالح تصاویر در متلب

 تشخیص خط و نقطه در متلب هايروشتبدیل هاف و 

1 12 

 64 1 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 سازيمدل ،معادالت ریاضی در سیمیولینک حل ،کاربردي در سیمیولینک يهابلوک شناخت ،مدارات الکترونیکی سازيشبیه

 تولباکس پردازش تصویر کار با ،هاسیستمچندگانه 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 SIMULINKمرجع کاربردي 

MATLAB  افزارنرمدر 

 -داستان پور  اکبریعل

 محمد فتحی
 1392 دانشگاهی کیان 

 پردازش تصویر دیجیتال با زبان

MATLAB 

 -رافائل گونزالس

 -ریچاردیوجین وودز

 استیون ال ادینز

 1398 علوم رایانه عین اهلل جعفرنژادقمی

ل هاي کنترو طراحی سیستمآنالیز

   MATLAB به کمک

 -مرتضی شرفی

 عبدالحسین ایوبی
 1393 آترا 

 

 

https://matlabkar.com/image-processing-toolbox-in-matlab/
https://matlabkar.com/image-processing-toolbox-in-matlab/
https://matlabkar.com/image-processing-toolbox-in-matlab/
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%84+%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B3&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86+%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%B2&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87&select-publisher=publisher-exact
https://www.gisoom.com/book/11105169/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-MATLAB-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-MATLAB-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9/
https://www.gisoom.com/book/11105169/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-MATLAB-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-MATLAB-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9/
https://www.gisoom.com/search/book/author-511045/پدیدآورنده-مرتضی-شرفی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-511046/پدیدآورنده-عبدالحسین-ایوبی/
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 درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب  -د

 هاي مدرسویژگی

 SIMULINK MATLABکارشناسی ارشد برق مسلط به حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 یدئو پروژکتوروسیستم  24و در مجموعه  سایت کامپیوتري به ازاي هر نفر یک سیستم
 

 روش تدریس و ارائه درس

 سعی در ،سکال بازمانتعریف یک پروژه متناسب ، پروژکتور ویدیوبا  نویسیبرنامهمحتوا و دستورات در محیط توضیح 

 تفهیم و کاربرد صحیح دستورات در پروژه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترممیانو  ترمپایان هايآزمونتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و 

 تانداردمعیارهاي اس بر اساسدرست یک پروژه و تحلیل  تجزیهو  نویسیبرنامه هايمحیطحل مسئله، انجام کار در  بر اساس
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 آناپتیک و کاربردهاي درس  -3-29
 یتخصص نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

هدف کلی درس: آشنایی با اصول اولیه علم نور و اپتیک و با ادوات پرکاربرد نوري در حوزه مخابرات و شبکه به همراه کاربرد 

گیري و سایر ابزارآالت دقیق جهت تست و ارزیابی در هاي اندازهو دستگاه هاروش، پارامترهاآزمون،  يهادستورالعملو  هاآن

 نوین هاييفناورنوري و  هايشبکهسایر 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
مختصر آشنا  صورتبهدر صنایع مختلف  آناصول اولیه علم نور و اهمیت روزافزون 

 آورد.شود و انگیزه الزم براي پیگیري درس را به دست میمی
1.5 - 

2 

 فیبر نوري:

نوري شامل فیبرهاي نوري تک مد و چند مد،  یبرهايفیادگیري ساختمان اساسی 

ان قطع فیبر نوري، قطر مید موجطول، پاشش در فیبر نوري، آنتلفات و انواع  يپارامترها

 یبرهايففیبر نوري، نگاهی به  يهانسلمد، روزنه عددي، پهناي باند فیبر نوري، سیر تحول 

و غیر مخابراتی، فناوري ساخت فیبر نوري در مصارف مخابراتی  يکاربردهاآینده و 

ر ، مشخصات فنی فیبآنساخت، فرآیند کشش و مقایسه  هايروشفیبرهاي نوري شامل 

 رهايیبفدقیق  یريگاندازه هايسیستمو  هاروشآزمون پارامترها،  يهادستورالعملنوري، 

 هاآن يهادستگاهنوري و 

1.5 11 

3 

 تولید انواع فیبر نوري:

 دهندهلیتشکنوري و عناصر  يهاکابلکاربردي  بنديیمتقسو  هاکابلشامل نحوه تولید 

بر فی يپارامترهانوري با کابل مسی، مشخص نمودن  يهاکابلنوري، مقایسه  يهاکابل

تولیدي به همراه  يهاکابل يبندبستهنوري و  يهاکابل یريگاندازه هايروشنوري، 

 هاآنشناسه گذاري 

2 12 

4 

 ساز پاشش:فیبرهاي جبران 

، فیبرهاي WDM هايشبکهدر  آنو استفاده  DCFساختار جبران ساز پاشش توسط 

 هایپراکندگگیري از براگ دار بیومی و رامان و بهره یبرهايف، CSF یبرهايف، حوزه دار

 یريگاندازه يهادستگاهنوري در ساخت و تولید  یبرهايفدر 

2 - 

5 

 نوري: یبرهايفدر  هاکنندهیتتقو

 هايکنندهتقویت، انواع هاکنندهیتتقو(، دسته نوري EDFA) یومیارب کنندهتقویتمیزان 

 کنندهتقویتنوري به همراه مشخصات فنی فیبرهاي 

1.5 2.5 

 2 1.5 :در فیبر نوري هاکنندهیفتضع 6

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 16 48
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شخصات ها، مکننده، ساختار تضعیفهاکنندهیفتضع، کاربرد هاکنندهیفتضع يپارامترها

 .هاکنندهیفتضعفنی 

7 

 :فیبر يها گراتصال

ات نوري، در مخابر ها گراتصالهاي فیبر به فیبر، انواع اتصال فیبر نوري، اتصال يهاروش

 ،ها گراتصال، کاربرد پارامترهاي ها گراتصالمونتاژ  هايروش

1.5 7.5 

8 

 :پلکسر ها در مخابرات نوريمالتی

 آنو کاربرد  CWDM ،DWDM هايسیستمپلکسر ها، مشخصات و تفاوت انواع مالتی

 و مخابرات نوري هاشبکهدر 

1.5 3 

9 

 :FTTHطراحی و ادوات شبکه و سیستم 

 اي روشن براي افزایش پهناي باند، توصیف ساختار شبکهبراي ساخت آینده يامقدمه

FTTH شبکه  یزيربرنامه، تجهیزات وFTTH تجهیزات اکتیو شبکه ،PON ،

، FTTHو زیرساخت  یکشکابلزیرساختی،  ياشبکه يهامؤلفهزیرساختی  يگذاراشتراک

 FTTHدر  یندهافرآو  استانداردهااستقراري، مستندات شبکه،  هايیکتکن

3 11 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

ادوات و تجهیزات مخابرات نوري  ، شناختلیزري و نوري در مخابرات صورت عمومی يساختارهادرک مفاهیم در حوزه 

 نوین نوري هاييفناورو  کاربردهاو  استانداردهانظارتی برابر  يهادستگاهبر  هایابیارزو موارد عملیات تست و 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 فرامرز اسمعیلی فیبر نوري
پژوهشکده 

 فناوري اطالعات
 1393 چکامه

Introduction to 

Fiber Optics John Crisp  Newnes 2111 

ر در فیب استانداردها

 نوري

فیبر نوري متشکل از  86انجمن فنی 

Cenelec ،Tcl ،ITU-T Iso ،IEEE  در

در مراکز آموزشی  FTTH يهاانجمنسایه 

با  ،ITU-Tکتاب مخابرات کشور برگرفته از 

 نوري هايسیستمو  هاکابلو  یبرهافعنوان 

  1397 

FTTH 

Handbook 
   پاوار FTTH مایکل فیشر از انجمن

چاپ هفتم 

2118 

 

 

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF&select-publisher=publisher-exact
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 برق هايگرایشکارشناسی ارشد  حداقل
 

 مساحت، تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور یدئوو برد داراي وایت استانداردکالس 

 

 تدریس و ارائه درسروش 

 تمرینهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تعاریف و مثال توضیحی با
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانو  ترممیانآزمون تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و 
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 درس مدارهاي فرکانس باال -3-31
 اختیاري نوع درس:

 3 کیالکترون :نیازپیش

 - هم نیاز:

 مخابراتی يهادستگاهو کاربرد این مدارها در  هاآنو طراحی  تحلیل ،RF یکالکترونبا مدارهاي  ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 2 تزویج مدارات تشدید و انواع 1

2 
-نحوه تحلیل و طراحی تقویت –( و کم نویز الگین با)سیگنال کوچک  هايکنندهیتتقو

 جلسه( 4هاي ترانزیستوري با استفاده از مدل ماتریسی فرکانس باال )کننده
4 4 

3 

، رفتار ترانزیستور در حالت سیگنال بزرگ، RF یالکترونیکادوات  یرخطیغعملکرد 

کاهش غیرخطی مدارهاي  هايروشکاربرد مدارهاي ترانزیستوري در رژیم غیرخطی، 

 در ُمد خطی آنترانزیستوري و استفاده از 

3 3 

4 
سینوسی مرسوم  يسازهانوسانسازهاي خطی و غیرخطی، نحوه تحلیل و طراحی نوسان

 )شیفت فاز، هارتلی، کولپیتس و غیره(
4 4 

5 

 هاهمزنفرکانسی و  يهامخلوط کننده

 ،هاآنتحلیل و طراحی 

 هاي مخابراتیکاربردهاي میکسرهاي فرکانسی در سیستم

4 4 

6 
و معرفی مدارها  AMو دمدوالتورهاي )آشکارساز( مبتنی بر مدوالسیون دامنه  مدوالتورها

 براي این نوع مدوالتورها و دمدوالتورها پرکاربردهاي ولژو ما
4 4 

7 

( و معرفی FMو  PMمدوالتورها و دمدوالتورهاي مبتنی بر مدوالسیون فاز و فرکانس )

هاي سیهاي آيبراي این نوع مدوالسیون و دمدوالسیون، معرفی مورداستفادهمدارهاي 

 FMو  PMپرکاربرد براي تولید مدوالتور و دمدوالتورهاي 

4 4 

8 

راحی ط يهامثالفرکانس باال، انجام  هايسیستمسازي مدارها و افزارهاي طراحی و شبیهنرم

 افزاردر نرم سازيیهو شب

 پکتروماس باال، فرکانس هاياسیلوسکوپ از قبیل فرکانس باالهاي آزمایشگاهی دستگاه

 آزمایشگاهی هايالمانآناالیزرها و سایر 

7 7 

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 رها،یالتواس یلرادیوئی از قب يهافرکانسدر  یو مدارهاي مخابرات هایرسیستمزو ساخت  سازيشبیه ی،طراح یل،تحل

تورها و مدوال يتوان، مدوالتورها و د هايکنندهتقویتقفل فاز،  يهاحلقه یز،کم نو هايکنندهتقویت ی،فرکانس یکسرهايم

 هایرندهگو  هافرستنده

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 32
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

RF Mocroelectronics Behzad Razavi   2111 
Communication circuits: 

analysis and design 
Clarke and Hess   2117 

Modern communication 

circuits Jack R.Smith   215 

Solid-state radio 

engineering 
Herbert L. Krauss   2117 

Analog integrated 

circuits for 

communication 

Donald O. Pederson & 

Kartikeya Mayaram 
  2114 

 1392 نص  عبدالعلی عبدي پور مدارهاي مخابراتی

 1394 نص  محمدحسین نشاطی مدارهاي مخابراتی

 1395 فیشر یدانشگاه صنعت  فروهر فرزانه مدارهاي مخابراتی

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 مخابرات یاالکترونیک کارشناسی ارشد  حداقل
 

 مساحت، تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور یدئوو برد داراي وایت استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرینهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تعاریف و مثال توضیحی با
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانو  ترممیانآزمون تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و 
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 یچینگ و شارژرهائمنابع تغذیه سو -3-31

 یارياخت نوع درس:

 3 کیالکترون :نیازپیش

 - هم نیاز:

هاي با توان پایین و مالحظات سازي و ساخت نمونهمباحث اصولی تحلیل و طراحی، ورود به شبیه ییآشنا هدف کلی درس:

 باعملی یک مبدل الکترونیک قدرت کامل با کاربرد شارژر 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

هادي و محاسبات ضروري هاي الکترونیک قدرت و یادآوري کلیدهاي نیمهانواع مبدل

 IRF151هاي الکترونیک قدرت و نیز بررسی جزئیات کلیدهاي متداول توان در مبدل

 نگیچیئبراي ساخت منابع تغذیه سو مورداستفادهدر دسترس  MOSFETعنوان کلید به

3 9 

2 

ارائه اولیه و ساختار مفهومی یک مبدل الکترونیک قدرت کامل با رویکرد یک شارژر مبدل 

هاي موجود در شده( و معرفی اولیه تمامی بخششده )رگوله تنظیم DCبه توان  ACتوان 

کننده الکترونیکی، (، واحد کنترلDC/DCو  AC/DCاین مبدل شامل: طبقات قدرت )

ولتاژ و  ،گیري، واحدهاي اندازهEMIفیلترهاي ورودي و خروجی، مالحظات فیلترهاي 

 ها، مدارهاي اسنابر و ... سینکجریان، درایورهاي کلیدهاي قدرت، هیت

3 9 

 3 1 و تبدیل طبقه اولی قدرت شارژر AC/DC سوسازیکیادآوري اجمالی طبقه  3

4 

 زولهیا ریغهاي در دو بخش مبدل DC/DCمعرفی و تحلیل طبقه ساختارهاي متداول طبقه 

ل، پوبک، فوروارد، پوشهاي ایزوله )فاليو چوک( و مبدل )باک، بوست، باک و بوست

 هاآنپل( و مالحظات طراحی و تمام پلنیم

5 15 

5 

اي کنترلی بر طراحی سامانه کنترلی آنالوگ از نوع مرتبه دوم و مالحظات طراحی سامانه

جبران عنوان هسته اصلی پردازش مدار به OP-AMP 741حفظ پایداري برمبناي استفاده از 

 ساز

 پایین براي دانشجویانبا توان  در این جلسه اولین پروژه ساخت در قالب یک شارژر مهم:

 شود.انجام می آنسازي ساخت شروع خواهد شد که پس از طراحی و شبیه

1 3 

 3 1 سازي یک مبدل شارژر نوعی ساده اولیهشبیه 6

7 
 TLPو  IR 2113یورها و آشنایی با خانواده درایور معروف امدارهاي جانبی مانند در

 هاآنهاي آلومینیومی و نحوه طراحی  سینکو هیت ، اسنابرها251
2 6 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

هاي با توان پایین و سازي و ساخت نمونهشبیه ،هاآنبا جزئیات  DCبه  ACهاي مبدل طراحی و ساخت منابع تغذیه

 مالحظات عملی یک مبدل الکترونیک قدرت کامل با کاربرد شارژر

 

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 16 48
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Power Electronics Daniel W. Hart  McGraw-Hill 2111 

Power Electronics: A 

First Course 
Ned Mohan  John Wiley & Sons 

Fourth Edition, 

2112 

Power Electronics: 

Converters, 

Applications, and Design 

Ned Mohan, Tore 

M. Undeland, & 

William P. 

Robbins; John 

 Wiley & Sons 
Fourth Edition, 

2112 

Fundamentals of Power 

Electronics 

Robert W. Erickson 

& Dragan 

Maksimovic 
 Springer 

Third Edition, 

2121 

Power Electronics: 

Circuits, Devices & 

Applications 

Muhammad H. 

Rashid; 
 Pearson 

Fourth Edition, 

2113 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 الکترونیک یا قدرتکارشناسی ارشد حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور یدئووو  برد یتواداراي  استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرینهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تعاریف و مثال توضیحی با
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانو  ترممیانآزمون تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و 
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 کارگاه کالیبراسیون -3-32

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 الکترونیکی آزمایشگاهی یريگاندازهتست و  يهادستگاهاجراي عملی کالیبراسیون  کسب توانایی هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 –اسیون مفهوم کالیبر – یاصلزبانبه  هادستگاهون یاستفاده از راهنماي کالیبراس چگونگی

تعیین محدوده زمان استاندارد  –که کالیبراسیون نیاز دارند  ییهادستگاهتعیین انواع 

گی کالیبراسیون چگون –روش تشخیص نیاز دستگاه به کالیبراسیون  – هادستگاهکالیبراسیون 

 يادوره

- 2 

2 
نگی کالیبراسیون چگو –یکیالکترون یبراسیونکالچگونگی  –چگونگی کالیبراسیون مکانیکی

 Auto Calibrateخودکار چگونگی کالیبراسیون  –دیجیتالی
- 4 

3 

ن )بدو یسازماندرونچگونگی کالیبراسیون  – مرجع براي کالیبراسیون يهادستگاه

 (برهگرفتن گواهینامه براي دستگاه کالیسازمان )ون خارج از یچگونگی کالیبراس – گواهینامه(

 مجوز دار( يهاشرکت) یبراسیونکالگواهی رسمی  هايویژگی –

- 2 

 2 - طراحی فلوچارت اختصاصی کالیبراسیون براي هر دستگاه 4

5 
ن چگونگی کالیبراسیون بدون باز کرد – براي کالیبراسیون موردنیازکاربرد ابزار و ادوات 

 برد و مدارات داخلی دستگاه یبراسیونکالچگونگی  – خارجی()دستگاه درب 
- 4 

6 

 

سیگنال و  – منبع تغذیه – اسیلوسکوپ –متر مولتی يهادستگاهاجراي عملی کالیبراسیون 

 – سلف و مقاومت – خازن یرگاندازهدستگاه  – اسپکتروم آناالیزر – فانکشن ژنراتور

 و ... از طریق: نورسنج –فرکانس متر

 موردنظرکالیبراسیون براي دستگاه  دستورالعملتهیه 

 پیدا کردن نقاط تست با استفاده از راهنماي سرویس دستگاه.

 در راهنماي سرویس شدهدادهبا مقادیر  هاآننقاط تست و مقایسه  هايیتکم یريگاندازه

 طبق ،موردنیازمقادیر  هايیمتنظ جهت اجراي ییرتغقابلپیدا کردن قطعات الکترونیکی 

 راهنماي سرویس دستگاه

 نیاز در صورت ییرتغقابلقطعات  یابیعیب

 نیاز در صورتتعویض قطعات 

 نیاز در صورتتعمیر و تمیزکاري قطعات متغیر، 

 (براي کالیبراسیون )بر اساس راهنماي سرویس موردنیازساخت مدارهاي جانبی 

 یريگاندازهتست نهایی نقاط 

1 34 

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 1 48
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پس از اطمینان از کالیبراسیون در مقابل تغییرات محیطی و ضربه  یرمتغثابت کردن قطعات 

 و جابجایی )استفاده از چسب، رزین، الک و ...(

 دستگاه کردنجمع

یل به جهت تحو يسازآمادهو  کالیبراسیون داریختارآزمایش نهایی دستگاه و درج برچسب 

 ذینفع

 48 - جمع

 

 مورد انتظارهاي عمومی و تخصصی مهارت -ب

و  یخواننقشه ،از عالئم ظاهري هتشخیص و تفکیک عیب مربوط به کالیبراسیون با استفاد ،طراحی فلوچارت کالیبراسیون

رونیکی تلفیقی مونتاژ سامانه الکت و دمونتاژ ،مربوط به کالیبراسیون تشخیص عیب و موردنظربا سامانه الکترونیکی  آنانطباق 

ي دستگاه اندازاهرکالیبراسیون و  ،قطعه یا ماژول معیوب مرتبط با کالیبراسیون با روش علمی یینتع ،در راستاي کالیبراسیون

نهایی دستگاه و چسباندن برچسب کالیبراسیون و تحویل به  يسازآماده ،کالیبراسیون ياجرا یندفرآ يمستندساز ،موردنظر

 فضاي مجازياز  موردنیازدریافت اطالعات  ،آزمایش نهایی دستگاه ،مشتري

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 راهنماي سرویس و کالیبراسیون

 لوسکوپیاسدستگاه 
 1398 کاتالوگ کارخانه سازنده دستگاه  

 ونیبراسیو کال سیسرو يراهنما

 منبع تغذیه دستگاه
 1398 سازنده دستگاهکاتالوگ کارخانه   

 ونیبراسیو کال سیسرو يراهنما

 سیگنال و فانکشن ژنراتور دستگاه
 1398 کاتالوگ کارخانه سازنده دستگاه  

 ونیبراسیو کال سیسرو يراهنما

 اسپکتروم آناالیزر دستگاه
 1398 کاتالوگ کارخانه سازنده دستگاه  

 ونیبراسیو کال سیسرو يراهنما

 مترمولتی دستگاه
 1398 کاتالوگ کارخانه سازنده دستگاه  
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 یريگاندازهتست و  يهادستگاهکار در زمینه تعمیرات و کالیبراسیون  باسابقهارشد الکترونیک  یکارشناس حداقل

 

 مساحت، تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 (یابیعیبمشابه کارگاه مونتاژ یا  یکارگاه) و رایانه ینترنتا ،پروژکتوریدئو و مجهز به رایانه کالیبراسیون ارگاهک

ولتاژ و  آزمایشگاهی با ولوم تنظیم یرمتغتغذیه  منبع ،متر با دقت باال و کیفیت خوبمولتی، : میز کارموردنیازتجهیزات 

 يهاکابل ،مقاومت، خازن و سلف استاندارد، با دقت باال و توان باال ئوستار ،یلوسکوپاس ،دقت باال باجریان مولتی ترن 

 باال یفیتباک یريگاندازه يهادستگاهرابط 

 انواع ،الکترونیکی یرمتغپالستیکی مخصوص قطعات  گوشتییچپ، چسب، الک و یا رزین مخصوص، دستی ینبذره

ستشوي ش يهاافشانه انواع ،المنتی معمولی یههو هویه هواي گرم، ،یکباردم، چینیمس، ، آچاربکس سایز معمولیگوشتییچپ

 کمپرسور کوچک آزمایشگاهی، هاي مخصوص تمیزکاريبرس، برد و قطعات الکترونیکی

 

 روش تدریس و ارائه درس

 خارج از ساعات درسی یتفعال ،یتعامل ،پژوهشی پروژه ياجرا اي، تمرین و تکرار،مباحثه

و  در قالب بحث صورت تعاملی بوده و در کارگاه دانشجویان باید فعال باشند و در تمام مباحثبههاي کالسی فعالیت

 .گیردیماجراي عملی کارگاهی صورت  وگوگفت
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ق پذیري، رعایت اخالمسئولیت)هاي عملی و انشایی، مشاهده رفتار پرسش -کتبی، عملکردي آزمون هاي شفاهی،پرسش

 -فعالیت گروهی -سنجی هاي تحقیقاتی، خودها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...حرفه

 شده کالیبره و دستگاهارائه گزارش مستند 
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 2ریاضی عمومی درس  -3-33

 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 کسب مهارت الزم در محاسبات و تجزیه و تحلیل بحث ریاضی در دروس تخصصی هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
ر ، معادله خط و صفحه دبعديسه( و بردار در فضاي بعديسهدستگاه مختصات فضایی )

 فضا
6 1 

2 
ها، وارون ماتریس، حل ماتریس و دترمینان؛ اعمال سطري مقدماتی ماتریسیادآوري 

 و حذفی گاوس، مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه هاي کرامرمعادالت خطی به روش دستگاه
9 1 

 1 3 هاآنهاي فضایی و بررسی رویه 3

 TBN 6 1تابع برداري، محاسبه بردار سرعت و شتاب، خمیدگی و طول قوس و دستگاه  4

5 
تابع دو و سه متغیره، بررسی مشتقات نسبی و ضمنی، گرادیان و معادله صفحه مماس و 

 خط قائم بر رویه
6 1 

 1 3 اي و کرويدستگاه مختصات قطبی، استوانه 6

7 
دوگانه به کمک  هايانتگرالحل  –انتگرال دوگانه و کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن 

 تغییر متغیر قطبیگیري و تعویض ترتیب انتگرال
6 1 

 1 3 اي و کرويو کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن، مختصات استوانه گانهسهانتگرال  8

9 
قضایاي گرین و استوکس و انتگرال  خط، هايانتگرالمیدان برداري، دیورژانس و کرل، 

 سطح، محاسبه شار میدان
6 1 

 1 48 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

رود دانشجو پس از فراگیري این درس، توانایی محاسبات مربوط به حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره انتظار می

 را در دروس تخصصی دارا باشد.

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 3 1

 تعداد ساعت 48 1
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 (یو خارجحداقل سه منبع داخلی ) يشنهادیپمنابع درسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

ال انتگرحساب دیفرانسیل و 

 و هندسه تحلیلی جلد دوم

 جرج توماس و

 ال فینیراس

مهدي بهزاد، سیامک 

 کاظمی و علی کافی
 1396 مرکز نشر دانشگاهی

 2ریاضی عمومی 
 و مسعود نیکوکار

 محمد شفیعی
 1396 گسترش علوم پایه 

 1394 نشر تمرین  چیانمحمدعلی کرایه 2ریاضی عمومی 

 

 )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی  -د

 هاي مدرسویژگی

دروس ریاضی در دوره  مدرس این درس باید داراي مدرک حداقل کارشناسی ارشد ریاضی باشد و داراي سابقه تدریس

 سال را دارا باشد. 3کاردانی حداقل به مدت 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 جلسه( باشد. 3و ویدئو پروژکتور )براي حداقل  برد تیواباشد و داراي  4×5ابعاد  حداقلکالس داراي 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.ارائه تعاریف و مثال
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترممیانو  ترمپایانهاي آزمونتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و 
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 یوست یکپ
 کاربردي الکترونیکاي مهندسی حرفه دوره کارشناسی ناپیوسته موردنیازاستاندارد جهیزات ت

 ايتجهیزات نیمه سرمایه ايتجهیزات سرمایه نوع ردیف

  * آنالوگ پویلوسکاس 1

  * پ دیجیتالویلوسکاس 2

  * فانکشن ژنراتور 3

  * یزيروم یجیتالمتر دیمولت 4

  * یدست یجیتالمتر دیمولت 5

  * یجیتالدوبل د یهمنبع تغذ 6

  * LCR-916 ار متر یال س 7

  * همراه با پروگرامر ARM یکروم آموزشیبرد  8

  * شبکه یزاتتجه 9

  * پروژکتور یتاد 11

  * یزرناالآم واسپکتر 11

  * هامبدلسنسورها و  آموزشیبرد  12

  * کنترل خطی آموزشیبرد  13

  * رباتیک آموزشیبرد  14

  * الکترونیک هايماژولانواع  15

 *  وات 61هویه قلمی  16

 *  میز آزمایشگاه الکترونیک 17

18 
وم، مرس الکترونیکی عناصر ،سیم ،پروب کابل،

 یرهو غ بردبرد 
 * 
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 پیوست دو
 کاربردي الکترونیکاي مهندسی حرفه یوستهناپشناسی کار نیروي انسانی استاندارد موردنیاز دوره

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلی

 دوره
سابقه تدریس 

 و تجربه کاري
 مجاز به تدریس دروس

 کارشناسی
کارشناسی 

 ارشد
 دکترا

 سال 3 * *  الکترونیک 1

 -میکرو کامپیوتر -3 یکالکترون

 يافزارهانرم –الکتریکی يمدارها

میکرو  آزمایشگاه -کاربردي

پالس و  يمدارها -کامپیوتر

 پالس يمدارها مایشگاهآز –دیجیتال

ان زب -هامبدلو  سنسور –و دیجیتال

 -3آز الکترونیک  –تخصصی

 مباحث ویژه

2 

-کنترل

 -مخابرات

 فناوري

 سال 3 * * 

 -میکرو کامپیوتر -3الکترونیک 

 يافزارهانرم –الکتریکی  يمدارها

میکرو  مایشگاهآز –کاربردي

پالس و  يمدارها –کامپیوتر

 پالس يمدارها مایشگاهآز –دیجیتال

 –هامبدل سنسورها و –و دیجیتال

 مایشگاهآز –زبان تخصصی

 مباحث ویژه -3الکترونیک 

 سال 3 * *  کامپیوتر 3

کارگاه  -ايرایانه يسازبرنامه

طراحی  -اندروید نویسیبرنامه

 صفحات وب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


