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رفصل دروس مشخصات کلی برنامه و س

دوره کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

5/10/1378مصوب سیصد و هشتادو پنجمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي مورخ 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

علمی و کاربردي : گروه

الکترونیک: رشته

کارشناسی ناپیوسته: دوره

براساس 5/10/1378شوراي عالی برنامه ریزي در سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ 

کاربردي تهیه شده و به تایید رسیده است -طرح دوره کارشناسی ناپیوسته الکترونیک که توسط گروه علمی
ت به شرح پیوس) مشخصات کلی ، برنامه و سر فصل دروس (برنامه آموزشی این دوره را در سه فصل ، 

:تصویب کرده و مقرر دارد 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته الکترونیک از تاریخ تصویب براي کلیه دانشگاهها و ) 1ماده 
.مؤسسات آموزش عالی کشور که مشخصات زیر را دارند الزم االجرا است

.ره میشونددانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی ادا: الف

شوند و مؤسساتی که با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بر اساس قوانین ، تأسیس می: ب
.بنابراین تابع مصوبات شوراي عالی برنامه ریزي می باشند

شوند و باید تابع ضوابط دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی دیگر که مطابق قوانین خاص تشکیل می: ج
.ایران باشندجمهوري اسالمی 

براي دانشجویانی که از تاریخ به بعد وارد دانشگاه میشوند الزم 5/10/1378این برنامه از تاریخ ) 2ماده 
.االجرا است
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مشخصات کلی ، برنامه درسی و سر فصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته الکترونیک در سه ) 3ماده 
اجرا به معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش فصل مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس براي 

.عالی ابالغ می شود

رأي صادره سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي

5/10/1378مورخ 

در خصوص برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

کاربردي پیشنهاد شده بود، - علمیبرنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته الکترنیک که از طرف گروه ) 1
.با اکثریت آراء به تصویب رسید

.قابل اجرا استاین برنامه از تاریخ تصویب ) 2

در مورد برنامه 5/10/1378راي صادره سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي مورخ 
.رد اجرا گذاشته شودآموزشی دوره کارشناسی نا پیوسته رشته الکترونیک صحیح است، به مو

فصل اول 

مشخصات کلی دوره کارشناسی ناپیوسته

الکترونیک

مقدمه-1

این برنامه بر اساس چهار چوب اصلی آموزشهاي علمی کاربردي گروه هشتم شوراي عالی برنامه 
ریزي و بر مبناي آموزشهاي علمی کاربردي طراحی و تدوین شده است کارشناس علمی کاربردي یا 

را بر اساس نیازهاي شغلی خاص ، به تکنولوژي فردي است که دانش و محارتهاي فنی و حرفه اي 
.حرفه اي به منظور اجراي فعالیت در طرحهاي صنعتی فراگرفته باشد صورت 

:تعریف و هدف -2
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کاربردي در رشته الکترونیک است که اطالعات و –هدف این برنامه تربیت کارشناس علمی 
. مهارتهاي کافی در زمینه نظري و عملی مشاغل مرتبط با الکترونیک را کسب می نماید 

:ره اهمیت و ضرورت دو-3

. پیشرفت علم الکترونیک سبب رشد سریع تکنولوژي و توسعه کشورهاي صنعتی گردیده است 
تدریجا سیستم هاي الکترونیک جایگزین سیستم هاي قدیمی ما میشود و کمبود متخصص در این 

از این لحاظ است . زمینه قطعا در راه اندازي و نگهداري و کنترل دستگاهها اثر منفی خواهد گذاشت 
.ه تربیت نیروي انسانی کارآمد در صنایع امري ضروري بنظر می رسد ک

:مشاغل فارغ التحصیالن -4

کارشناس لبزار دقیق 4-1
کارشناس سیستمهاي کنترل رایانه اي 4-2
کارشناس سیستمهاي الکترونیکی 4-3

:نقش و توانایی فارغ التحصیالن -5

:می باشند فارغ التحصیالن قادر به انجام امور زیر 
کار با سیستمهاي میکروپروسسوري و کنترل صنعتی 5-1
تجزیه و تحلیل مدارهاي الکترونیکی5-2
شناخت و کاربرد مدارهاي مجتمع و منابع تغذیه5-3
شناخت مدارهاي مخابراتی و خطوط انتقال 5-4
برنامه سازي به یکی از زبانهاي برنامه نویسی 5-5

:هاضوابط و شرایط ورودی-6

–رادیو تلویزین –فارغ التحصیالن دوره هاي کاردانی در رشته و گرایشهاي الکترونیک 6-1
.مخابرات الکترونیک صنعتی ، و گروه برق و الکترونیک 

قبولی در آزمون سراسري 6-2
داشتن شرایط عمومی 6-3

)به تشخیص مجري(قبولشدگان ملزم به گذراندن دروس جبرانی میباشند : تبصره 
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:طول دوره و شکل نظام -7

نیمسال برنامه ریزي 4سال است و برنامه هاي درسی آن در 2حداقل طول دوره در این مجموعه 
ت ، ساع17زمان هر واحد عملی . هفته آموزش کامل است 17شده است ، طول هر نیمسال 

ساعات دروس آزمایشگاهی  .(ساعت در طول نیمسال است 51ساعت و کارگاهی 34آزمایشگاهی 
).ساعت افزایش یابد68و 51تا و کارگاهی یک واحدي میتواند به ترتیب 

:داد کل واحدهاي درس این مجموعه بشرح زیر است عت

واحد9دروس عمومی
واحد13دروس پایه

واحد19دروس اصلی
واحد 29دروس تخصصی    

واحد 70جمع کل واحد

عناوین آزمون و ضرائب -8

2فیزیک الکتریسیته مغناطیس-
2تحلیل مدارهاي الکتریکی-
3الکترونیک عمومی-
3مدارهاي منطقی-
3مخابرات-
3ریاضیات-
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فصل دوم 

جدول دروس کارشناسی ناپیوسته

الکترونیکرشته

دوره کارشناسی نا پیوسته الکترونیک

شماره
درس

دروس همنیازدروس پیشنیازساعتواحدنام درس

عملینظريجمع

1
2
3
4
5

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
اصول مدارهاي دیجیتال
تحلیل مدارهاي الکتریکی

مدارهاي مخابراتی
تحلیل مدارهاي الکترونیکی 

3
2
3
3
3

51
34
51
51
51

51
34
51
51
51

-
-
-
-
-

14238238جمع

:جدول دروس عمومی 

دروس همنیازدروس پیشنیازساعتواحدنام درسردیف

عملینظريجمع

1
2
3
4
5

معارف اسالمی
انقالب اسالمی وریشه هاي آن

2تربیت بدنی 
تاریخ اسالم

متون اسالمی

2
2
1
2
2

34
34
34
34
34

34
34
-
34
34

-
-
34
-
-

917013634جمع
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:جدول دروس پایه 

دروس همنیازدروس پیشنیازساعتواحدنام درسردیف

عملینظريجمع

1
2
3
4
5

ریاضی عمومی
برنامه سازي رایانه اي

محاسبات عددي
معادالت دیفرانسیل

زبان خارجه

3
3
2
3
2

51
51
34
51
34

51
51
34
51
34

-
-
-
-
-

برنامه سازي رایانه اي
ریاضی عمومی

-13221221جمع

:جدول دروس اصلی

دروس همنیازدروس پیشنیازساعتواحدنام درسردیف

عملینظريجمع
1
2
3
4
5

6
7
8
9

سیستمهاي کنترل خطی
سیستمهاي کنترل خطی- آز

خطوط انتقال مخابراتی
الکترونیک صنعتی

نرم افزارهاي کاربردي در 
الکترونیک

اصول میکروکامپیوتر
اصول میکروکامپیوتر- آز

مدارهاي الکتریکی
مدارهاي الکتریکی-آز

3
1
2
3
2

3
1
3
1

51
51
34
51
102

51
51
51
51

51
-
34
51
-

51
-
51
-

-
51
-
-

102

-
51
-
51

مدارهاي الکتریکی
سیستمهاي کنترل خطی

مدارهاي الکتریکی

مدارهاي الکتریکی

اصول میکروکامپیوتر
معادالت دیفرانسیل

19493238255جمع
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:جدول دروس تخصصی

دروس همنیازدروس پیشنیازساعتواحدنام درسردیف

عملینظريجمع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

مدارهاي الکترونیکی
مدارهاي الکترونیکی- آز

مدارهاي مخابراتی
مدارهاي مخابراتی- آز

کنترل کننده هاي صنعتی
منابع تغذیه

مدارهاي مجتمع خطی
هاي مجتمع خطیمدار- آز

مباحث ویژه در الکترونیک
شبکه هاي کامپیوتري

زبان تخصصی
کارآموزي

پروژه

3
1
3
1
3
2
2
1
3
2
2
3
3

51
51
51
51
51
34
34
51
51
34
34
360
-

51
-
51
-
51
34
34
-
51
34
34
-
-

-
51
-
51
-
-
-
51
-
-
-

360
-

2مدارهاي الکتریکی

اصول میکروکامپیوترها
مدارهاي مجتمع خطی

دروس دوره80%

سیستمهاي کنترل خطی
مدارهاي الکترونیکی
مدارهاي الکترونیکی
مدارهاي مخابراتی

مدارهاي مجتمع خطی

29853320513جمع

جدول تعداد واحد کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

نوع درس
تعداد واحد

عملینظريجمع
981عمومی

-1313پایه
19145اصلی

23203تخصصی
6-6کارآموزي و پروژه

705515جمع
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الکترونیکجدول درصد ساعات کارشناسی ناپیوسته 

درصد استاندارد ساعتدرصد ساعتنوع درس
55تا 20عملی

60تا 25نظري
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فصل سوم

سرفصل دروس برنامه دوره کارشناسی ناپیوسته

الکترونیک

ریاضی عمومی: نام درس  

3: تعداد واحد 

نظري: نوع واحد 

:پیشنیاز 

دانشجو پس از گذراندن این واحد درسی زمینه مناسب ذهنی جهت دریافت و حل مسائل مختلف : هدف
مهندسی را پیدا می کند و توانایی محاسبات مربوط به بردارها، دترمینان، ماتریس، مشتقات جزئی دیفرانسیل 

.کامل و مختصات کروي و استوانه اي و دیورژانس و الپالس را کسب می نماید

ساعت51: دروس سرفصل 

دستگاه معادالت خطی سه 3*3معادالت پارامتري، مختصات فضائی، بردار فضا، ضرب عددي ماتریسهاي 
R3و R2در دستگاه معادالت، استقالل خطی، پایهمجهولی، عملیات روي سطرها معکوس ماتریس، حل 

، ارزش و بردار ویژه، ضرب برداري، معادالت خط و صفحه رویه 3*3تبدیل خطی و ماتریس و دترمینان 
درجه دو، تابع برداري و مشتق آن ، سرعت وشتاب، خمیدگی و بردارهاي قائم بر منحنی، تابع چند متغیره، 

زئی، دیفرانسیل مشتق سوئی و جزئی، صفحه مماس و خط قائم گرادیان، قاعده زنجیري براي مشتق ج
کامل ، انتگرالهاي دوگانه و سه گانه و کاربرد آنها در مسائل هندسی و فیزیکی، تعویض ترتیب انتگرال 

، انتگرال برداري انتگرال منحنی الخطیدان، مختصات استوانه اي و کروي، م) بدون اثبات دقیق(گیري 
.ن و دیورژانس و استکسرویه اي، دیورژانس، چرخه، الپالسین، پتانسیل، قضایاي گری
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برنامه سازي رایانه اي: نام درس 

3: تعداد واحد 

نظري : نوع واحد 

: پیشنیاز 

قادر خواهد بود یک مسئله ریاضی یا فنی را ابتدا تجزیه و درسیدانشجو پس از گذراندن این واحد: هدف 
و براي 9نوشتهCتحلیل نموده و سپس الگوریتم حل مسئله را نوشته و آنگاه برنامه حل را به زبان 

.محاسبات آن را وارد کامپیوتر می نماید

ساعت51: سرفصل دروس 

مقدمه و تاریخچه مختصر کامپیوتر-1
)ساعت3تا 2–امکانات جانبی –حافظه اصلی –پردازنده (اجزاء سخت افزار -2
)زبان ماشین، زبان اسمبلی، زبانهاي سطح باال(زبان و انواع آن -3
1) (سیستم عامل و انواع آن، برنامه هاي مترجم، برنامه هاي کاربردي(تعریف نرم افزار و انواع آن -4

)ساعت2تا 
مسئله، تحلیل مسئله، تجزیه مسئله به مسائل کوچکتر و تعیین ارتباط تعریف : مراحل حل مسئله -5

)ساعت1(آنها 
تعریف الگوریتم، عمومیت دادن راه حل و طراحی الگوریتم ، بیان الگوریتم به کمک روند : الگوریتم -6

)ساعت6تا 4(نما، بیان الگوریتم به کمک شبه کد، دنبال کردن الگوریتم، مفهمو زیر الگوریتم 
: تعریف برنامه، ساختار کلی برنامه، ساختمانهاي اساسی برنامه سازي: برنامه و حل مسائل -7

)ترتیب و توالی، تکرار، شرط ها و تصمیم گیري، مفهوم بازگشتی(ساخت هاي منطقی . الف 
) کاراکتري(گونه هاي داده یی ساده، صحیح، اعشاري، بولین، نویسه اي (ساخت هاي داده اي . ب 

)آرایه، رکورد ، مجموعه: هاي داده مرکب گونه 
)نحوه انتقال پارامترها(زیر روال ها . ج 
خروجی، مفاهیم فوق می بایستی به / آشنائی با مفهوم فایل، فایل پردازي، و عملیات ورودي . د 

.بیان شوندCزبان 
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محاسبات عددي: نام درس 

2: تعداد واحد 

نظري: نوع واحد 

سازي رایانه ايبرنامه : پیشنیاز 

دانشجو پس از گذراندن این واحد درسی با روش حل عددي معادالت دیفرانسیل خطی، انتگرال : هدف 
گیري و روش هاي حل دستگاه معادالت خطی و غیر خطی و همچنین با نحوه یافتن ریشه هاي معادالت 

.آشنا می شود

ساعت34: سرفصل دروس 

با روشهاي مختلف، مشتق گیري و هاي معادالتن یابی، یافتن ریشه خطاها و اشتباهات، درون یابی و برو
2و1انتگرال گیري عدد، تفاوتهاي محدود، روشهاي عددي براي حل معادالت دیفرانسیل معمولی مرتبه 

عملیات روي ماتریس ها و تعیین مقادیر ویژه آنها ، حل دستگاه هاي معادالت خطی و غیر خطی ، روش 
حداقل مربعات

:ع مرج

1- Numerical methods and Software, Kahan, Moler and Nash,
Prenticehall , 1989.

2- Computer Methods and Numerical Analysis,
R.H.Pennington, Macmilan

ترجمه این کتاب تحت عنوان آنالیز عددي و روشهاي کامپیوتري توسط آقایان دکتر پرویز جبه دار -3
.نیکخواه بهرامی در انتشارات تهران چاپ شده استماراالنی و دکتر منصور 

www.khazar.ac.ir



12

معادالت دیفرانسیل: نام درس 

3: تعداد واحد 

نظري: نوع واحد 

:پیشنیاز 

ریاضی عمومی: همنیاز 

دانشجو پس از پایان درس ، زمینه مناسب ذهنی جهت دریافت و حل مسائل مختلف مهندسی را پیدا : هدف 
.مربوط به معادالت دیفرانسیل را کسب می کندکرده و توانائی محاسبات 

ساعت51: سرفصل دروس 

طبیعت معادالت دیفرانسیل و خانواده آنها، خانواده منحنی ها و مسیرهاي قائم الگوي فیزیکی معادله جدا 
شدنی، معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول، معادله همگن، معادله خطی مرتبه دوم، معادله همگن با ضرائب 

دوم در فیزیک و مکانیک، حل ثابت، روش ضرائب نامعین، روش تغییر پارامترها، کاربرد معادالت مرتبه 
مقدمه اي بر دستگاه معادالت معادله دیفرانسیل با سري ها، توابع بسل و گاما، چند جمله هاي لژاندر، 

.دیفرانسیل، تبدیل الپالس و کاربرد آن در حل معادالت دیفرانسیل

www.khazar.ac.ir



13

زبان خارجی: نام درس 

2: تعداد واحد 

نظري: نوع واحد 

:پیشنیاز 

کسب مهارت در خواندن و درك مفاهیم متون خارجی به منظور آماده ساختن دانشجو براي فرا : هدف
گرفتن متون نیمه تخصصی

ساعت34: سرفصل دروس 

واژه متداول ، تاکید بر مهارتهاي 3500مروري بر ساختارها و واژگان زبان، خواندن متون مختلف در سطح 
:یادگیري شامل 

از فرهنگ لغت و دایرهالمعارفنحوه استفاده . الف 

واژگان سازي. ب 

نگارش رئوس مطالب. پ 

خالصه نویسی. د 

متون مختلف سریع خوانی. ه 

معرفی و تمرین الگوهاي پیچیده ساختاري دو قالب متون نیمه تخصصی مربوطه به هر رشته. و 

واژه به باال3000ح شناخت و استفاده از واژگان نیمه تخصصی در قالب متون مربوطه در سط. ز 

ي واژگان نیمه تخصصی و برگردان جمله و بند به زبان فارسیمعادل سازتمرینهاي ساده جهت . ح 
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سیستمهاي کنترل خطی: نام درس 

3تعداد واحد ك 

نظري: نوع واحد 

مدارهاي الکتریکی: پیشنیاز 

به ویژه سیستمهاي الکتریکی (این درس دانشجو می تواند سیستمهاي فیزیکی با گذرانیدن: هدف 
را بصورت مدل ریاضی در آورده و با استفاده از قواعد ریاضی سیستم را راحت تر تجزیه و ) الکترونیکی
.و به ویژه از لحاظ پایداري مورد بررسی قرار دهد. تحلیل کند

ساعت51: سرفصل دروس 

صفرها و قطبهاي تابع F(s)لسازي سیستمهاي فیدبک، تعاریف پایداري، تابع تبدیل کاربد فیزیکی، مد
، معیارهاي کارآئی سیستم در حالت گذرا و پایدار نوع Sتبدیل و نمایش آنها در محورهاي مختصات 

، بررسی پایداري از روش PID,PD,PIP، سرو مکانیسم و کنترل کننده هاي ) Type(سیستمهاي 
روث و هورتیز و کسرهاي متوالی، روش بررسی مکان هندسی ریشه ها، پاسخ فرکانسی و دیاگرامهاي قطبی 

و کاربرد آنها ، روشهاي تقریبی براي ساده کردن aو Mروش نایکویست، دیاگرام نیکولز، منحنی هاي 
ي حالت، طراحی سیستمهاي کنترل و جبران کنده سیستمهاي با مرتبه باال، تجزیه و تحلیل سیستم در فضا
.ها ، مدلسازي آنالوگ، سیستمهاي گسسته و بررسی آنها
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آزمایشگاه سیستمهاي کنترل خطی: نام درس 

1: تعداد واحد 

عملی: نوع واحد 

سیستمهاي کنترل خطی: پیشنیاز 

بهتر آنتجربه عملی مطالب خوانده شده درس مربوطه براي درك : هدف 

ساعت51: سرفصل دروس

آشنائی با اجزاء سرو سیستم، بدست آوردن مشخصه مدار باز سیستم، کنترل (DCسرو سیستم -1
.سرعت و کنترل وضعیت و بهبود بخشیدن آنها

AC,DCآشنائی با سنکروسیستم و کاربرد آن در سیستمهاي سروسیستم -2
بررسی پروسس هاي حرارتی-3
نیوماتیکیبررسی سیستمهاي -4
بررسی سیستمهاي هیدرولیکی-5
روشهاي سمبولیشن بکمک بلوك کامپیوتر-6
سمبولیشن سیستمهاي خطی و غیر خطی-7
کنترل دیجیتالی سیستمهاي آنالوگ-8
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خطوط انتقال مخابراتی: نام درس 

2: تعداد واحد 

نظري: نوع واحد 

مدارهاي الکتریکی: پیشنیاز 

انتقال از قبیل امپدانس مشخصه ، خواص امواج ساکن و تئوريآشنائی با مفاهیم اولیه خطوط : هدف 

ساعت34: سرفصل دروس 

مقدمه اي بر خطوط انتقال-
انواع خطوط انتقال -
مشخصه الکتریکی -
خطوط انتقال و امپدانس مشخصه-
خطوط انتقال رزونانس و غیر رزونانس-
خطوط انتقال و تطبیق امپدانس-
نسبت امواج ساکن-
کاربرد آن در خطوط انتقالنمودار اسمیت و -
مبانی آنتن انواع آنتنها-
مقدمه اي بر فیبر نوري و کاربردهاي آن-

www.khazar.ac.ir



17

الکترونیک صنعتی: نام درس 

3: تعدا واحد 

نظري: نوع واحد 

:پیشنیاز 

شناسائی قطعات الکترونیک مورد استفاده در صنعت و طرح و تجزیه و تحلیل مداراتی که به کمک : هدف 
قطعات بکار می روند از جمله یکسو سازهاي یک فازه و چند فازه با قدرت هاي باال از اهداف مهمی این 

.است که این درس دنبال می کند

ساعت51: سرفصل دروص 

تعریف و تاریخچه، مبدل هاي استاتیکی انرژي الکتریکی، جایگاه الکترونیک صنعتی در : مقدمه . الف 
.جهیزات الکترونیک صنعتیصنایع، عناصر تشکیل دهنده ت

ساختمان تریستور، طرز کار و منحنی مشخصه تریستور، مدارهاي فرمان تریستور : مطالعه عناصر . ب 
، مدارهاي قطع تریستور، حفاظت و بعضی مالحظات کلی تریستورها، ساختمان و مشخصه هاي ولت )کلی(

... .ها وICBTها ، MOSFETآمپر تریاك، ترانزیستورهاي قدرت شامل 

nپارامترهاي یکسوسازي، یکسوسازهاي نیم موج  تکفاز، سه فاز و : مدارهاي دیودي و یکسوکننده ها . ج 
فازه ، nفازه با تشکیل بارهاي مختلف خصوصا براي تکفازه، یکسوسازهاي تمام موج تکفازه، سه فازه و 

، اثر اندوکتانس منبع و بارDCطراحی مدار یکسوساز، فیلترهاي 

فازه همراه با تحلیل بارهاي nاصول کار مبدل نیم موج تکفازه و سه فازه و : یکسوسازهاي کنترل شده . د 
) سري موازي کردن مبدلها(مختلف خصوصا براي تکفازه، مبدل تمام موج تکفازه سه فازه مبدلهاي دوتائی 

ده مقاومت خازنی، مدار با طراحی مدار مبدل، اثر اندوکتانس منبع بار، مدارهاي فرمن شامل مدارهاي سا
... عناصر تریگر معرفی روشهاي مختلف فرمان بر اساس بلوك دیاگرام مانند روش مولد شیب و کسینوسی و 

و کاربرد آن در مدارات فرمان op-ampو آشنائی 

: برشگرها . ز 

)ACبه ACمبدل ولتاژ (ACبرشگر -1
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تکفازه با بار اهمی و اهمی سلفی کنترل کننده اساس کنترل قطع وصل، کنترل فاز، کنترل کننده 
نیم موج و تمام موج سه فازه، اساس کار سیکو کانسورترهاي تکفاز و سه فازه

کالسهاي (بررسی کموتاسیون طبیعی و کموتاسیون هاي اجباري : روشهاي کموتاسیون تریستر -2
طرح مدار کموتاسیون) D,C,B,Aمختلف 

: DCبه DCمبدل (DCبرشگر -3 اساس طرز کار مبدل، پارامترهاي کارآیی، آشنائی با انواع ) 
کیوك، آشنایی با مدارهاي چاپر تریستوري–رگوالتورهایی چون باك بوست 

آشنایی با اینورترهاي متصل و وابسته اصول کار اینورترهاي با ) ACبه DC(مبدل (اینورتر . ح 
تکفازه و سه فازه مدوالسیون پهناي پالس و سینوسی، مدوالسیون پهناي پالس، پارامترها، اینورترهاي 

کنترل جابجایی فاز اصول کار مبدلهاي با پالس تشدید بر اساس کالسهاي مختلف کموتاسیون، مبدلهاي 
ZVS,ZCS

:کاربردها . ت 

درایوهاي –DCیادآوري مشخصه موتور DCدرایوهاي موتورهاي : DCدرایوهاي موتور -1
فازه به همراه بررسی نواحی چهارگانه کارکرد، درایوهاي چاپر به همراه بررسی تکفازه، درایوهاي سه 

تابع انتقال حلقه باز، حلقه بسته اشاره به کنترل DCنواحی چهارگانه، کنترل حلقه بسته درایوهاي 
میکرو کنترل

ریان یادآوري مشخصه موتورهاي القلئی، کنترلهاي مختلف ولتاژ ، فرکانس، جACدرایوهاي موتور -2
و ترکیب آنها، آشنایی با درایوهاي موتور سنکرون
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نرم افزارهاي کاربردي در الکترونیک: نام درس 

2: تعدا د واحد 

عملی: نوع واحد 

:پیشنیاز 

کار با رایانه و حل مسائل الکتریکی و الکترونیکی با رایانه: هدف 

ساعت102: سرفصل دروس 

طراحی و محالسباتی رایج در الکترونیک معرفی و دانشجویان به کمک آنها در این درس نرم افزارهاي 
.مدارهاي الکتریکی و الکترونیکی را تجزیه و تحلیل و طراحی خواهند کرد

و DOSتحت Pspice Supper Compax,Hspiceاز جمله این نرم افزارها می توان 
Windowsرا نام برد.
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کامپیوتراصول میکرو : نام درس 

3: تعداد واحد 

نظري: نوع واحد 

:پیشنیاز 

.آشنایی با سخت افزار و مدارهاي واسطه در میکروکامپیوترها: هدف 

ساعت51: سرفصل دروس 

)کنترلرها–I/Oپورتها، کانال (IBM-PCبررسی اجمالی ساختار میکروکامپیوتر -1
IBM-PCاینتراپت کنترولر و اینتراپت ها در -2
3-DMAکنترولر
)دیجیتال و آنالوگ(I/Oمدارهاي واسط -4
یالآداپتورهاي سر-5
مودم-6
استانداردهاي مختلف ارتباطی-7
8-CRTکنترولر
9-Keybaordکنترولر

کنترولرفالپی و هارد دیسک - 10
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آزمایشگاه اصول میکرو کامپیوتر: نام درس 

1: تعداد واحد 

عملی: نوع واحد 

کامپیوتراصول میکرو : همنیاز 

تجربه آموخته هاي درس مربوطه در آزمایشگاه: هدف 

ساعت51: سرفصل دروس 

هاي آموزشی در مورد سخت افزار و مدارهاي Trainerدر این درس آزمایشگاه با توجه به امکانات و 
واسطه حتی االمکان مواد درس بصورت عملی اجرا شده و در انتها دانشجویان یک کارت واسطه نمونه 

Prototypeرا طراحی و می سازند.
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مدارهاي الکتریکی: نام درس 

3: تعداد واحد 

نظري: نوع واحد 

:پیشنیاز 

معادالت دیفرانسیل: همنیاز 

) 1(در این درس شناختی که دانشجو در مورد تجزیه و تحلیل مدارات از درس مدارهاي الکتریکی : هدف 
.با تجزیه و تحلیل سیگنالها بکمک روابط ریاضی آشنا می شودبدست آورده کامل می شود و 

ساعت51: سرفصل دروس 

تجزیه و تحلیل گره و مش، تجزیه و تحلیل حلقه و کاست، کاربرد بتدیل الپالس در مدارهاي الکتریکی و 
که و تعریف تابع تبدیل شبکه، فرکانس هاي طبیعی، قضیه کانالوشن در حوزه زمان و فرکانس، توابع شب

براي شبکه ها ، معادالت و متغیرهاي حالت و تحلیل Bodeبررسی فرکانس شبکه ها و رسم دیاگرام 
قضیه هم پالسی ، تونن، نورتو، جانشینی، جمع (کمی شبکه ها با استفاده از معادالت حالت، قضایاي شبکه 

دو قطبیان) آثار، تلکان
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آزمایشگاه مدارهاي الکتریکی: نام درس 

1: تعداد واحد 

عملی: نوع واحد 

مدارهاي الکتریکی: پیشنیاز 

می ) 2(ارائه این درس سبب عمیق تر شدن درك مطالب ارائه شده در درس مدارهاي الکتریکی : هدف 
.شود

ساعت51: سرفصل دروس 

بررسی کار دستگاههاي اندازه گیري آنالوگ

جریانهاي خیلی کم و زیاد، اندازه گیري انواع توانهاي یک فاز و اندازه گیري مقادیر ولتاژ، جریان و ولتاژ و 
وکتانس سلفها، ضریب توان و انرژي ، آشنایی با اندازه سه فاز ، اندازه گیري مقاومتهاي ، ظرفیت خازنها، اند

تجزیه و تحلیل RLC,RL,RCگیریهاي دیجیتالی بررسی قوانین کیرشهف، بررسی پاسخها در مدارات 
.فازمدارات سه 
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مدارهاي الکترونیکی: نام درس 

3: تعداد واحد 

نظري: نوع واحد 

)2(مدارهاي الکتریکی : پیشنیاز 

سیستمهاي کنترل خطی: همنیاز 

آشنایی دانشجویان با مباحث الکترونیک منجمله تقویت کننده ها در فرکانس هاي باال: هدف 

ساعت51: سرفصل دروس 

و بیان کاربردهاي آن در تقویت کننده هایادآوري فیدبک منفی-1
مدلهاي ترانزیستور در فرکانس باال-2
– hمدل - ߨ
yمدل -
zمدل -
ترانزیستور در فرکانس باال-3
FETو BJTمحاسبه فرکانس قطع ترانزیستور -
بررسی پایداري ترانزیستور در فرکانس باال-
تقویت کننده هاي باند باریک-4
بررسی پایداري-
خنثی سازي-
HFدر Cascadeی تقویت کننده هاي تفاضلی و بررس-
HFپاسخ فرکانسی تقویت کننده هاي -5
Bodeمنحنی هاي دامنه و فاز -
بررسی پایداري-
)روشهاي مختلف(جبران سازي -
بررسی اثر فیدبک در پایداري-
تقویت کننده عملیاتی-6
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براي یک تقویت کننده عملیاتی نمونهH(jw)محاسبه تقریبی بهره -
و پایداريجبران سازي-
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آزمایشگاه مدارهاي الکترونیکی: نام درس 

1: تعداد واحد 

عملی: نوع واحد 

-: پیشنیاز 

مدارهاي الکترونیکی: همنیاز 

ارائه این درس سبب عمیق تر شدن درك مطلب ارائه شده در درس مدارهاي الکترونیکی فرکانس : هدف 
.باال می شود

ساعت51: سرفصل دروس 

بستن و آزمایش یک تقویت کننده با فیدبک و بدون فیدبک و اندازه گیري پارامترهاي مختلف در -1
دو حالت و مقایسه آنها با یکدیگر

در آرایش هاي مختلف و اندازه گیري فرکانس قطع باال و BJTبستن و آزمایش یک تقویت کننده -2
پایین

ش هاي مختلف و اندازه گیري فرکانس قطع در آرایJFETبستن و آزمایش یک تقویت کننده -3
باال و پایین

و اندازه گیري بهره ولتاژ، بهره جریان و پهناي Cascadeبستن و آزمایش یک تقویت کننده -4
باند آن و مقایسه آن با یک تقویت کننده مشابه امیتر مشترك

باند آنبستن و آزمایش یک تقویت کننده تفاضلی و اندازه گیري بهره ولتاژ و پهناي-5
و همچنین بررسی Av=t(F)بستن و آزمایش یک تقویت کننده عملیاتی و بدست آوردن منحنی -6

اثرات خازن جبران سازي
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مدارهاي مخابراتی: نام درس 

3: تعداد واحد 

نظري: نوع واحد 

مدارهاي الکترونیکی: همنیاز 

تجزیه و تحلیل طراحی مداراتی که در سیستمهاي مخابراتی بکار می روند از جمله مدارات تطبیق : هدف 
از جمله اهداف مهم این RFامپدانس، اسیالتورها، مدوالتورها، و دمدوالتورها و تقویت کننده هاي قدرت 

.درس می باشد

ساعت51: سرفصل دروس 

)موازي استانداردRICاي مختلف تبوند به روش معادل سازي مداره(مدارهاي تبوند -1
آنالیز غیر خطی ترانزیستور و زوج تفاضلی-2
LCاز نوع RFطراحی و آنالیز اسیالتورهاي -3
AAMمدوالتورها و دمودوالتورهاي -4
میکسرهاي فعال و غیر فعال-5
FMمدوالتورهاي -6
تقویت کننده هاي باند باریک-7
RFتقویت کننده هاي قدرت -8
امپدانسمدارهاي تطبیق -9

10 -PLLو کاربردهاي آن
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آزمایشگاه مدارهاي مخابراتی: نام درس 

1: تعداد واحد 

ملیع: نوع واحد 

:پیشنیاز 

مدارهاي مخابراتی:همنیاز 

.تجربه علمی مطالب تئوریک خوانده شده در درس مدارهاي مخابراتی براي درك بهتر آن: هدف 

ساعت51: سرفصل دروس 

مشخصات یک سلف مجهولبدست آوردن -1
تیونربررسی ترانسفورهاي -2
طراحی و آزمایش یک اسیالتور سیگنال بزرگ-3
AMبررسی مدوالتورهاي -4
FMبررسی مدوالتورهاي -5
بررسی تقویت کننده هاي باند باریک-6
بررسی مدارهاي تطبیق و تقویت کننده هاي قدرت-7
AMبررسی میکسر و آشکارسازهاي -8
Synthesizerو PLLبررسی -9
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کنترل کننده هاي صنعتی: نام درس 

3: تعداد واحد 

نظري: نوع واحد 

اصول میکروکامپیوتر: پیشنیاز 

و میکروکامپیوترPLCآشنایی با سیستمهاي کنترل صنعتی توسط : هدف 

ساعت51: سرفصل دروس 

معرفی اجمالی میکروکنترلرهاي رایج و مقایسه آنها با میکروپروسسور-1
MC68Hcll، 8751، 8051معرفی میکروکنترلر -2
بررسی سخت افزارچ-
نرم افزار و دستورالعمل ها-
قابلیت ها و امکانات-
کاربردها-
3-PLC
PLCساختار و معماري انواع -
دیجیتال و ایزوله/ خروجی آنالوگ / مدارهاي ورودي -
Instruction setنرم افزار هاي -
Ladderنرم افزارهاي -
یستمنرم افزارهاي س-
موجودPLCبررسی چند نوع -
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منابع تغذیه: نام درس 

2: تعداد واحد 

نظري: نوع واحد 

مدارهاي مجتمع خطی: پیشنیاز 

شناسایی و چگونگی کاربرد مدارهاي منبع تغذیه: هدف 

ساعت34: سرفصل دروس 

بررسی مدارهاي اصلی رگوالتور ولتاژ خطی-1
)78xxبررسی مدار چند رگوالتور مشهور خطی مثل سري (رگوالتورهاي مجتمع -2
)محاسبات و طراحی(رگوالتورهاي سوئیچینگ -3
4-IC بررسی چند چیپ رایج(رگوالتور سوئیچینگ(
محدودکننده هاي جریان و قدیت-5
فیوزهاي الکترونیکی-6
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مدارهاي مجتمع خطی: نام درس 

2: تعداد واحد 

نظري: نوع واحد

:پیشنیاز 

A/D ،D/Aرایج و کاربردهایشان و همچنین مبدل هاي ICآشنایی با تعدادي از مدارات مجتمع : هدف 

ساعت34: سرفصل دروس 

و خواص آنOp-Ampمروري بر -1
و مروري بر کاربردهاي آنOp-Ampمدار معادل هاي مختلف -2
تقویت کننده هاي قدرت مجتمع خطی-3
پر تقویت کننده هاي چا-4
تقویت کننده هاي ایزوله-5
Instromentationتقویت کننده هاي -6
ضرب کننده هاي آنالوگ-7
فانکشن ژنراتورهاي مجتمع-8
A/D ،D/Aمبدلهاي -9
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آزمایشگاه مدارهاي مجتمع خطی:نام درس 

1: تعداد واحد 

عملی: نوع واحد 

مدارهاي مجتمع خطی: همنیاز 

خوانده شده در درس مدارات مجتمعتجربه عملی مطالب تئوریک : هدف 

ساعت51: سرفصل دروس 

.در این آزمایشگاه با توجه به امکانات حتی االمکان مواد درسی مدارهاي مجتمع بصورت عملی اجرا شود
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مباحث ویژه در الکترونیک: نام درس 

3: تعداد واحد 

نظري: نوع واحد 

:پیشنیاز 

:هدف 

ساعت51: سرفصل دروس 

محتویات این درس بنا به نظر گروه آموزشی و با توجه به امکانات و اسناد مربوط در یکی از زمینه هاي 
.الکترونیک ، دیجیتال یا آنالوگ تعیین و اجرا خواهد شد
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شبکه هاي کامپیوتري: نام درس 

2: تعداد واحد 

نظري: نوع واحد 

:پیشنیاز 

روشهاي انتقال اطالعات بین کامپیوترآشنایی با : هدف 

ساعت34: سرفصل دروس 

انتقال اطالعات سنکرون و آسنکرون-
مودم ها و استانداردهاي آنها-
پروتکل هاي ارتباطی رایج در سیستمهاي کامپیوتري-
WAN,LANشبکه هاي -
BBSشبکه هاي -
شبکه اینترنت و قابلیت هاي آن-
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تخصصی زبان: نام درس 

2: تعداد واحد 

نظري:نوع واحد 

: پیشنیاز 

دانشجویان با گذرانیدن این درس ضمن فراگیري متون و لغات فنی و تخصصی توانائی الزم جهت : هدف 
.استفاده از کتب و نشریات تخصصی در زمینه الکترونیک را کسب می نماید

ساعت34: سرفصل دروس 

به زبان ... در این درس عالوه بر استفاده از متون اصلی دروس تخصصی از قبیل الکترونیک دیجیتال و 
Databook ،Handbookانگلیسی اصطالحات رایج در صنعت الکترونیک و چگونگی استفاده ، 

.قطعات الکترونیکی و بروشورهاي صنعتی آموزش داده می شود
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کارآموزي: نام درس 

3: تعداد واحد 

عملی: نوع واحد 

دروس دوره% 80: پیشنیاز 

آشنایی و ارتباط با صنعت جهت اطالع از نیازهاي آن به منظور جهت دادن به مطالب آموزشی با : هدف 
.توجه به اطالعات کسب شده

ساعت360عملی : سرفصل دروس 

: ي و انجام کار در بخشهاي زیر کارخانه تولید) یا چند(انجام کارآموزي در بخش هاي مختلف یک 

بخش تحقیقات علمی و فنی-
بخشهاي نقشه کشی فنی-
تولید و ساخت مدار چاپی، مونتاژ قطعات الکترونیک، لحیم کاري، (بخشهاي مختلف خط تولید -

)تنظیم و تست، مونتاژ کلی دستگاه
بخش کنترل کیفیت-
بخش تعمیرات و خدمات فنی-
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پروژه: نام درس 

3: تعداد واحد 

عملی-نظري: نوع واحد 

واحد درسی115گذراندن حداقل : پیشنیاز 

دانشجو در این درس با بهره گیري از آموزه هاي علمی خود توانایی طراحی و ساخت یک سیستم : هدف 
قادر باشد الکترونیکی و یا آموزشی را بدست می آورد و یا زمینه این رشته تحقیق و نوآوریهایی را ارائه کند و 

.در حضور یک هیات ژوري از عنوان پروژه دفاع کند

نوع پروژه به انتخاب دانشجو تائید شوراي آموزشی رشته به یکی از دو صورت زیر انجام می : روش اجرا 
:گیرد

: پروژه تحقیقاتی : الف 

سازي سیستمهاي شامل تحقیق، محاسبه و طراحی در زمینه هاي مختلف رشته الکترونیک و روشهاي بهینه 
.الکترونیکی

: پروژه ساخت . ب 

ارائه : شامل طراحی و ساخت کلیه قسمتهاي یک سخت افزار و یا نرم افزار با وسیله کمک آموزشی شامل 
.نقشه ها، محاسبات، کاربردها
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