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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 الکترونیک عمومیبرنامه درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته 

، برنامه درسی بازنگری  41/5/4931جلسه تاریخ  سیزدهمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد: مومیالکترونیک عشده دوره کاردانی پیوسته رشته 

وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی می شوند  4931این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (4ماده 

 قابل اجرا است.

 4931-4933از نیمسال اول سال تحصیلی   الکترونیک عمومیاین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته  (2ماده 

شورای برنامه  12مصوب جلسه شماره  الکترونیک عمومی –الکترونیک جایگزین برنامه درسی دوره  کاردانی پیوسته رشته 

 می شود.  42/41/4919به تاریخ آموزشی و درسی علمی کاربردی ریزی 

ن دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به تمامی دانشگاه این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوی (9ماده 

ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و سایر 

 ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، برای اجرا ابالغ می شود.

سال قابل اجرا است و پس از آن به بازنگری نیاز  9به مدت  4931-4933سی از شروع سال تحصیلی این برنامه در (1ماده 

 دارد.
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 مقدمه -1-1
های زیادی را طی کرده است. اولین تغییر های نوین و ارتباط آن با رشد الکترونیک، این رشته فراز و نشیببا توجه به رشد و توسعه فناوری

وتحلیل درسی مقطع کاردانی نیز بر اساس تجزیه تبع آن، برنامهبا توجه به تغییرات برنامه درسی در هنرستان رخ داد و به 1371بنیادی در سال 

ها اجرا اکنون نسخه ارتقاءیافته آن در آموزشکدهریزی تدوین گردید که همبرنامهکارگروه ( در bloom's taxonomyمشاغل و نظریه بلوم )

ها بر اساس سند تحول بنیادین متحول نبر اساس نیازسنجی شغلی و تغییرات فناوری، برنامه درسی هنرستا 1394شود. ازآنجاکه در سال می

ابتدا مشاغل و  برای تحقق این موضوعشود. های درسی رشته الکترونیک در مقاطع کاردانی مشاهده میشده است، ضرورت تغییر در برنامه

در و نیز  O*NET ،ASCO ،NOSS ،SISCO( و سطح بخشی )کشورهای خاص( مانند ISCO2008المللی )ها در سطح بینحرفه

ها، اصناف، مرکز آمار ایران، مرکز سرشماری عمومی ها، کارگاهسطح ملی و با توجه به نظرات کارشناسان و مدیران شاغل در صنعت، کارخانه

( developing a curriculum=dacumای و بازار کار که بر اساس چارت پژوهشی دیکوم )نفوس مسکن، سازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی بر ها و مشاغل بر اساس ارتباط با گروه شغلی برق، رشته الکترونیک، انتخاب و برنامهوردبررسی قرار گرفت و حرفهتدوین شده بود، م

تدوین  آموزش و پرورشو وزارت  اساس آن صورت گرفت. حاصل این تالش که با مشارکت برنامه ریزان و اساتید خبره در سراسر کشور

 شده برنامه فعلی است.
 

 تعریف -1-2
شود که نقش اساسی در رشد و شکوفایی صنایع در کشورهای های اصلی و مادر در صنایع جهانی محسوب میرشته الکترونیک یکی از رشته

 توسعه و جهان سوم داشته است. یافته، درحالپیشرفته، توسعه

 

 هدف -1-3
ای در راستای تربیت طراحی و تدوین برنامه درسی رشته الکترونیک با توجه به نیازهای بازار کار و با توجه به مأموریت دانشگاه فنی و حرفه

ها و تکمیل محتوای آموزشی آن در سطح است که در دو بازه دنیای کار و دنیای آموزش و در راستای برنامه درسی جدید هنرستان کاردان

صورت گرفته و هدف آن تأمین نیروی انسانی شایسته و واجد  ISCO2008( بر اساس استاندارد Technical technician) کاردانشغلی 

صالحیت موردنیاز در صنایع مرتبط با بخش خصوصی و دولتی است. برنامه درسی تدوین شده شایسته محور بوده و بر اساس نمودار توسعه 

که بین سطوح مهندسی و سطوح کارگری قرار دارد توجه شده  کاردان ی تدوین شده است که در آن به تربیت ای ملی و اسناد باالدستحرفه

مهندسی  کاردان و  کاردان و  2، کارگر ماهر در سطح 1ای در استاندارد ایسکو شامل کارگر ساده در سطح است. البته سطوح صالحیت حرفه

 ، کمک 2، کارگر ماهر در سطح 1ای ملی ایران کارگر ساده در سطح ر نمودار توسعه حرفهاست. د 4ها در سطح و سایر حرفه 3در سطح 

ای در ، کارشناس ارشد حرفه6ای در سطح ، کارشناس حرفه5ارشد )کمک مهندس( در سطح  کاردان ، 4در سطح  کاردان ، 3در سطح  کاردان

. یکی دیگر از اهداف تغییر در برنامه درسی مقطع کاردانی و سایر سطوح ای قرار داردصالحیت حرفه 8ای در سطح و دکترای حرفه 7سطح 

 المللی ایسکو برای اتصال بازار کار ایران به بازار جهانی است.آموزشی اختصاص دادن کدهای بین

 

 اهمیت و ضرورت -1-4
جانبه در صنایع و از سوی دیگر بانفوذ همهطور مستقل سو مقوله الکترونیک بهازآنجاکه رشد و توسعه فناوری سبب شده است تا از یک

ناپذیر بوده و بازار روز کردن آن اجتنابرا با خود درگیر نماید. بنابراین ضرورت تداوم این رشته و به هاآنهای اساسی و عمده مختلف، بخش

د الکترونیک، مخابرات، مکاترونیک، فوالد، کار آن در راستای طراحی، تولید، ارائه خدمات سرویس، نگهداری و تعمیر در صنایع مختلف مانن

های الکترونیک کارآمد، شایسته و واجد صالحیت کاردان سنگ، نفت، کشتیرانی، شیالت و پزشکی همچنان فراهم است و نیاز به مس، زغال

 خورد.همچنان به چشم می
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 النیالتحصفارغ یینقش و توانا -1-5

 الکترونیکی )مانند تجهیزات پزشکی، مخابراتی، شبکه کامپیوتری، دوربین مداربسته، تلفن همراه(سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات  -

 اندازی تجهیزات هوشمند سازی ساختماناجرای عملیات سرویس و نگهداری و راه -

 های الکترونیکی و تلفیقی با استفاده از راهنمای نصباندازی دستگاهنصب و راه -

 ات الکترونیکیپشتیبانی فنی تجهیز -

 سازی آنانتخاب، برآورد هزینه، مشارکت و همکاری در تهیه تجهیزات آزمایشگاهی الکترونیک و آماده -

 گیریهای اندازهکالیبراسیون و تنظیم دستگاه -

 طراحی مدارهای چاپی با کامپیوتر و اجرای عملیات مونتاژ بردهای الکترونیکی -

 روز الکترونیکیبه افزارهایاستفاده و کاربرد نرم -
 

 

 مشاغل قابل احراز -1-6
 

 

 کد شغل عنوان شغل ردیف
 سطح صالحیت

ISCO 

سطح صالحیت 

 ملی

 4 3 311442 های صنعتیسرویس و نگهداری ربات 1

 4 3 311443 سرویس و نگهداری تجهیزات الکترونیک نوری 2

3 
سازی نقشه و ابزار، راهنمای سرویس و نگهداری متصدی آماده

 های آزمایشگاهیدستگاه

 

311444 

 

3 

 

4 

 4 3 311445 گیریهای اندازهمتصدی تنظیم دستگاه 4

 4 3 311446 مونتاژکار لوازم الکترونیک صنعتی 5

 4 3 311447 های الکترونیکیاندازی دستگاهنصب و راه 6

 4 3 311448 طراحی مدار چاپی با کامپیوتر 7

 4 3 311449 الکترونیکیهای متصدی رفع عیوب دستگاه 8

 4 3 311451 های الکترونیکیمتصدی تحویل دستگاه 9

 4 3 311451 های الکترونیکها و کارگاهسازی آزمایشگاهآماده 11

 4 3 311452 های صنعتیمتصدیان ربات 11

 PLC 311453 3 4کارور  12

 4 3 311454 های صنعتیهای الکترونیکی رباتاپراتور دستگاه 13

14 
  خانگیلوازمسرویس کار و تعمیر کار عمومی تلفن همراه ، لپ تاپ ، 

 الکترونیکی 
311455 3 4 

 4 3 311456 پشتیبان فنی تجهیزات الکترونیکی ساده و تلفیقی 15

16 

نصاب ، سرویس کار و راه انداز سامانه های کنترل حفاظتی و تجهیزات 

، سیستم اعالم حریق  مداربستهالکترونیکی ساختمان )مانند دوربین 

، سیستم  پارکینگ،آیفون تصویری، هوشمند سازی و درب اتوماتیک 

 دزدگیر هوشمند ، سامانه کنترل تردد(

311457 3 

 

 

4 
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 هایسیستمپشتیبان  فنی ، اپراتور ، نصاب ، تعمیرکارو سرویس کار 

 کنترلی و ابزار دقیق
311458 

 

3 

 

 

4 
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 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره تابستانی و هر نیمسال یک نیمسال تحصیلی و  2 است و هر سال تحصیلی مرکب از سال 2دوره کاردانی حداکثر مدت مجاز تحصیل 

دروس  هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایان دوره است. 6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  16شامل 

ساعت در نیمسال، هر واحد درس عملی و  16و هر واحد درس نظری معادل  استنظری و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی 

 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل هر واحد درس کارگاهی ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل آزمایشگاهی

 .باشدیمساعت در نیمسال  121معادل  کارورزیدر نیمسال و هر واحد کارآموزی یا  ساعت
 

 رش دانشجویط پذیضوابط و شرا -1-8
 مرتبط و کاردانش یاحرفهفنی و  یهاهنرستان دانش آموختگان -

 ورودی در آزمون یقبول -

 یط عمومیداشتن شرا -
 

 )برحسب ساعت( یو عمل یسهم درصد دروس نظر -1-9
 

 مالحظات درصد مجاز )برحسب ساعت( درصد تعداد ساعت تعداد واحد نوع درس

  45تا  25 41 752 47 نظری

  75تا  55  59 1172 25 عملی

  111 111 1824 72 جمع

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
 تعداد واحد

 موردنظرتعداد واحد برنامه درسی 
 حداکثر حداقل

 13 13 13 عمومی

 2 4 2 عمومی مهارت

 5 11 5 پایه

 46 47 42 تخصصی

 6 8 6 اختیاری

 72 72 68 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس عناوین: فصل دوم -2
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 عمومی الکترونیکرشته  پیوسته دوره کاردانیدروس عمومی  -2-1

 نام درس فیرد
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 ازینهم نیازپیش

 جمع یعمل ینظر

   48 1 48 3 یزبان و ادبیات فارس 1

   48 1 48 3 یزبان خارج 2

   32 1 32 2 "اسالم ینظر یمبان" یک درس از گروه درسی 3

   32 1 32 2 "یاسالماخالق  "یدرسک درس از گروه ی 4

   32 32 1 1  بدنیتربیت 5

   32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت 6

   224 32 192 13 جمع

 

 

 

 

 دروس مهارت عمومی دوره کاردانی پیوسته الکترونیک -2-2

 نام درس فیرد
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 ازینهم نیازپیش

 جمع یعمل ینظر

   32 1 32 2 گیرییابی و تصمیمهای مسئلهمهارت 1

   32 1 32 2 وکارمدیریت کسب 2

 48 32 16 2 سازی محصولتجاری 3
 

  

   - - - 2 جمع

 واحد  از دروس فوق الزامی است. 2گذراندن  *
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 عمومی  الکترونیکرشته  پیوسته دوره کاردانیپایه  دروس -2-3

 نام درس فیرد
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 ازینهم نیازپیش

 جمع یعمل ینظر

   48 1 48 3 ریاضی عمومی 1

  32 1 32 2 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 2
ریاضی 

 عمومی

   81 1 81 5 جمع

 

 عمومی الکترونیکرشته پیوسته دوره کاردانی تخصصی دروس  -2-4

 نام درس فیرد
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 ازینهم نیازپیش

 جمع یعمل ینظر

1 
طراحی و ساخت مدار چاپی به کمک 

 رایانه
1 1 48 48   

 64 32 32 3 1میکروکامپیوتر  2
مدارهای دیجیتال 

 و ریزپردازنده
 

 64 32 32 3 1الکترونیک  3
 مدارهای الکتریکی

1 
 

  ریاضی عمومی 32 1 32 2 ریاضی کاربردی 4

   32 1 32 2 اصول سرپرستی 5

6 
افزارهای تخصصی در نرمکاربرد 

 الکترونیک
1 1 48 48 

 مدارهای الکتریکی

1 
 

  48 48 1 1 1آزمایشگاه میکروکامپیوتر  7
میکروکامپیو

 1تر 

   48 1 48 3 های مخابراتیاصول سیستم 8

 1الکترونیک   48 48 1 1 1آزمایشگاه الکترونیک  9

  1الکترونیک  64 32 32 3 2الکترونیک  11

   64 48 16 2 کارآفرینی 11

  1الکترونیک  48 32 16 2 1الکترونیک صنعتی  12

  48 48 1 1 های مخابراتیآزمایشگاه سیستم 13

اصول 

های سیستم

 مخابراتی
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  48 48 1 1 1آزمایشگاه الکترونیک صنعتی  14
الکترونیک 

 1صنعتی 

  زبان خارجی 32 1 32 2 فنیزبان  15

 2 الکترونیک  48 48 1 1 2آزمایشگاه الکترونیک  16

   - - -  2 پروژه 17

   241 241 1 2 کارآموزی 18

   64 32 32 3 مدارهای دیجیتال و ریزپردازنده 19

  64 32 32 3 1مدارهای الکتریکی  21
ریاضی 

 عمومی

  48 48 1 1 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 21
 مدارهای

 1 الکتریکی

 32 1 32 2 های الکتریکیماشین 22
 فیزیک الکتریسیته

 و مغناطیس
 

  48 48 1 1 الکتریکیهای آزمایشگاه ماشین 23
های ماشین

 الکتریکی

 64 32 32 3 کنترل صنعتی 24
مدارهای دیجیتال 

 و ریزپردازنده
 

   1344 944 411 46 جمع
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 عمومی الکترونیکرشته پیوسته دوره کاردانی دروس اختیاری  -2-5

 نام درس فیرد
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 ازینهم نیازپیش

 جمع یعمل ینظر

   64 32 32 3 * 1مباحث ویژه  1

  1 الکترونیک 64 32 32 3 های تلویزیونسیستم 2

  1 الکترونیک 64 32 32 3 کاربرد ابزار دقیق و کنترل 3

   64 32 32 3 و مخابراتی های کامپیوتریشبکه 4

  1یکروکامپیوتر م ARM 3 32 32 64میکروکنترلرهای  5

  2الکترونیک  64 32 32 3 **مدارهای مجتمع خطی  6

   128 64 64 6 ***جمع 

تدوین شود )مانند کنترل تردد، اینترنت اشیاء، کنترل فازی و  یامنطقه، با توجه به نیاز روز و آمایش 1 محتوی درسی مباحث ویژه شودیمپیشنهاد  *

 نسل جدید(. یهاشبکهرباتیک، 
 دروس اختیاری لحاظ گردد. عنوانبهدر اولویت انتخاب  ARMهای دروس مدارهای مجتمع خطی و میکروکنترلر شودیمپیشنهاد  **

 واحد از دروس فوق الزامی است. 6گذارندن  ***
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 عمومی رشته الکترونیک پیوسته دوره کاردانی ترم بندی پیشنهادی دروس -2-6
 نیمسال اول - 2-6-1

 

 درسنام  فیرد
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع یعمل ینظر

   48 1  48 3 ریاضی عمومی 1

  32 1  32 2 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 2
 ریاضی

 عمومی

   64 32 32 3 مدارهای دیجیتال و ریزپردازنده 3

   32 1  32 2 "یاسالم اخالق یدرس"درس از گروه  یک 4

  64 32 32 3 1 الکتریکیمدارهای  5
 ریاضی

 عمومی

   48 1  48 3 یزبان و ادبیات فارس 6

   32 32 1  1 بدنی تربیت 7

   - - - 17 جمع
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 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

  48  1 48 3 زبان خارجی 1

  48 48 1  1 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 2

  48 48 1  1 طراحی و ساخت مدار چاپی به کمک رایانه 3

 32 1  32 2 های الکتریکیماشین 4
 و الکتریسیته فیزیک

 مغناطیس

 64 32 32 3 1میکروکامپیوتر  5
مدارهای دیجیتال و 

 ریزپردازنده

 1مدارهای الکتریکی  64 32 32 3 1الکترونیک  6

 ریاضی عمومی 32 1  32 2 ریاضی کاربردی 7

  32 1  32 2 اصول سرپرستی 8

 1مدارهای الکتریکی  48 48 1  1 افزارهای تخصصی در الکترونیکنرمکاربرد  9

  - - - 18 جمع
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 نیمسال سوم 2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

  48 48 1 1 های الکتریکیآزمایشگاه ماشین 1

  48 48 1 1 1آزمایشگاه میکروکامپیوتر  2

  48 1 48 3 های مخابراتیاصول سیستم 3

  64 32 32 3 درس اختیاری  4

  48 48 1 1 1آزمایشگاه الکترونیک  5

  32 1 32 2 "مبانی نظری اسالم"ی یک درس از گروه درس 6

 1الکترونیک  64 32 32 3 2الکترونیک  7

  64 48 16 2 کارآفرینی 8

 1الکترونیک  48 32 16 2 1الکترونیک صنعتی  9

  48 48 1  1 1آزمایشگاه الکترونیک صنعتی  11

  - - - 19 جمع
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 نیمسال چهارم - 4 -2-6

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

  48 48 1  1 های مخابراتیآزمایشگاه سیستم 1

 64 32 32 3 کنترل صنعتی 2
مدارهای دیجیتال و 

 ریزپردازنده

 زبان خارجی 32  1 32 2 فنیزبان  3

  64 32 32 3 درس اختیاری  4

  48 48 1  1 2آزمایشگاه الکترونیک  5

  1 1 1  2 پروژه 6

  241 241 1  2 کارآموزی 7

  32 1  32 2 دانش خانواده و جمعیت 8

  - - - 2 درس مهارت عمومی 9

  - - - 18 جمع
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 سرفصل دروس: فصل سوم -3
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 مدارهای دیجیتال و ریزپردازندهدرس  -3-1 
 نوع درس: تخصصی

  -نیاز:پیش

  -هم نیاز:

 هاآنهای میکروپروسسوری و کاربردهای هدف کلی درس: آشنایی با سیستم

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد
 )ساعت( یریادگیزمان 

 یعمل ینظر

1 

های مفهوم سیگنال دیجیتال، سیگنال آنالوگ و بررسی مزایا و معایب دستگاه -مبانی دیجیتال 

( و آنالوگ به دیجیتال DACاین دو مفهوم، تعریف مبدل دیجیتال به آنالوگ )مبتنی بر 

(ADC بررسی انواع ،)بررسی انواع هاآنهای مرتبط با دیجیتال به آنالوگ و تراشه هایمبدل ،

و  16، 8، 2، یادآوری سیستم اعداد هاآنهای مرتبط با آنالوگ به دیجیتال و تراشه هایمبدل

های نمایش اعداد منفی )بیت عالمت، مکمل ، معرفی انواع روش11ستم عددی مقایسه آن با سی

 شده(، انجام عملیات ریاضی و منطقی در مبناهای معرفی1و مکمل  2

6 1 

2 

های تراشه حافظه، پارامترهای تراشه حافظه، حافظه فقط خواندنی توصیف پایه -ها حافظه

(ROM انواع ،)با یکدیگر، حافظه خواندنی هاآنو مقایسه  هاآن-( نوشتنیRAM انواع ،)هاآن 

 گسترش حافظه با یکدیگر، هاآنو مقایسه 

6 1 

3 

ای و اجزای آن، معرفی ساختمان داخلی و تعریف سیستم ریزپردازنده -ایسیستم ریزپردازنده

ورودی و های های یک ریزپردازنده واقعی، نحوه اتصال ریزپردازنده به حافظه و پورتپایه

 های ورودی و خروجی و اتصال به آن به ریزپردازندهخروجی، طراحی پورت

6 1 

4 

های یک های ریزپردازنده، معرفی انواع دستورالعملقالب دستورالعمل -زبان اسمبلی 

های های پایه از قبیل کار با حافظه، ورودی/خروجی، پرشریزپردازنده واقعی، اجرای برنامه

 محاسبات ریاضی و منطقی، حلقه، ایجاد تأخیر و مشابه آن شرطی و غیرشرطی،

3 8 

5 

های جانبی از قبیل سرکشی های ارتباط ریزپردازنده با تراشهمعرفی انواع روش -ها وقفه

(Poling( و وقفه )Interrupt انواع وقفه از قبیل ،)«پوشیچشمقابل»و « پوشیچشمغیرقابل »

 های مرتبطو انجام برنامه

3 1 

6 

های کاربردی صنعتی از قبیل: کنترل موتور نوشتن برنامه پروژه -های کاربردی/ صنعتی پروژه

DCنمایش اعداد بر روی نمایشگرهای هفت ،( 7قسمتی-Segment ،رمز الکترونیکی ،)

های تأخیر دقیق، های غیرضروری، شمارش تعداد پالس، حلقهپوشش )ماسک کردن( بیت

گ به دیجیتال، استفاده از مبدل دیجیتال به آنالوگ جهت تولید شکل موج کارگیری مبدل آنالوبه

 کلید به ریزپردازنده و ...دلخواه، کنترل چراغ راهنمایی چهارراه، اتصال صفحه

8 12 

7 

ساز ای، معرفی شبیههای ریزپردازندهسازی در سیستمکارگیری شبیهضرورت به -سازی شبیه

ساز از قبیل پنجره اصلی، منوی فایل، منوی ای مختلف شبیههریزپردازنده، معرفی بخش

 ها و نحوه اعمال وقفهسازی، منوی ابزارها، منوی گزینهسازی، منوی تنظیم سرعت شبیهشبیه

1 12 

 32 32 جمع

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد
 32 32 تعداد ساعت
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عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 یازپردازندهیر یهاستمیسمرور مفاهیم سیگنال دیجیتال، آنالوگ، مبنای عددی مربوطه و آشنایی با 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 موریس مانو مدارمنطقی
قدرت سپیدنام / حسن 

 رضی
  خراسان/ ناقوس

 جان آفن بک میکروپروسسورها
محمود دیانی و محمود 

 ارشدی نژاد
  موسسه علمی فرهنگی نص

  آستان قدس رضوی نیاسعید حسن بریبیباری Z80ریزپردازنده 

  خراسان نیاسعید حسن بریبیباری های اینتلریزپردازنده

اصول و مبانی ریزپردازنده بر پایه 
Z80cpu 

علیرضا 

 آکوشیده
 1391 نگاردانش 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د 

 ی، پژوهش، گروه، مطالعه موردیاپروژهشگاه، یارگاه، آزماکرار، کن و تی، تمریامباحثهس و ارائه درس )سخنران، یروش تدر -

 و...(.

 سخنرانی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید

 

 درس  موردنیازل یزات و وسایمساحت تجه -

  مجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدودPc Projector و کامپیوتر 

 مناسب وایت بورد 

  عدد 31به تعداد  صندلی دانشجوییمیز و 

  ادتصندلی اسمیز و 

 ساعت دیواری و زیآورخت سایر امکانات مانند 

 

رفع  -یابی))عیب ییشناسا آزمون -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

خود  ،یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 شدهسازیشبیه یهاطیمحار در کانجام  و یتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسش
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 1الکتریکی  هایمداردرس  -3-2 
 نوع درس: تخصصی

 -نیاز:پیش

 ریاضی عمومی هم نیاز:

 ACو  DCتحلیل مدارهای الکتریکی هدف کلی درس: 

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

1 

های اساسی در تئوری مدارها، عناصر یک مدار الکتریکی، کمیت -ای بر مدارهای الکتریکی مقدمه

جریان و ولتاژ قوانین حاکم بر تحلیل یک مدار الکتریکی، بستن مدار مقاومتی ساده و تحقیق قوانین 

کِرشهوف؛ روابط بین ولتاژ و جریان عناصر غیرفعال مدار، بستن مدار شامل مقاومت و خازن و اعمال 

شکل موج مثلثی به مدار و دیدن شکل موج جریان خازن، بستن مدار شامل مقاومت و سلف و اعمال 

و تقسیم جریان، قانون شکل موج مربعی به مدار و دیدن شکل موج جریان سلف، قضایای تقسیم ولتاژ 

 بقای توان الکتریکی و قضیه تلگان

5 6 

2 

روش تشکیل شبکه اساسی، روش پتانسیل گره، بستن یک مدار  -های تحلیل مدارهای مقاومتی روش

های مش، روش جمع آثار؛ مقاومتی ساده و تحقیق روش پتانسیل گره و قضیه تلگان در آن، روش جریان

سازی تونن یا نورتن، قضیه ساده و تحقیق روش جمع آثار در آن، روش معادلبستن یک مدار مقاومتی 

 انتقال توان ماکزیمم به بار، بستن یک مدار مقاومتی ساده و تحقیق معادل تونن و قضیه انتقال توان به بار

7 8 

3 

معرفی منابع تحریک پله، شیب و ضربه و تابع نمایی؛ حل  -مدارهای مرتبه اول  -های گذراحالت

 RCسازی و بستن یک مدار مدارهای مرتبه اول در حضور منابع پله با استفاده از معادله دیفرانسیل؛ شبیه

 در مداربا تحریک مربعی و یافتن ثابت زمانی و پاسخ ولتاژ خازن و جریان سلف  RLو مدار 

5 3 

4 

نمایش توابع تحریک سینوسی در حوزه فرکانس )فازور(؛ نمایش عناصر  -تحلیل حالت دائمی سینوسی 

مقاومت، سلف و خازن در حوزه فازور؛ مفهوم امپدانس و ادمیتانس؛ تحلیل مدارهای با تحریک سینوسی 

و ضریب توان مدار؛ مقدار مؤثر فاز بین ولتاژ و جریان در مدار جریان متناوب به کمک فازور؛ اختالف

با  RLو یک مدار  RCها در حالت دائمی سینوسی؛ بستن یک مدار ولتاژ و جریان متناوب؛ معرفی توان

فاز مدار و جریان مدار و اصالح ضریب توان مدار؛ تشدید یا گیری اختالفتحریک سینوسی و اندازه

ن ماکزیمم در حالت دائمی سینوسی؛ بستن یک رزونانس در مدارهای جریان متناوب؛ قضیه انتقال توا

و تحقیق قضیه انتقال توان ماکزیمم به  RLCو بررسی وقوع تشدید در آن؛ بستن یک مدار  RLCمدار 

 بار

8 9 

5 

ای بر تزویج و القا کنایی متقابل؛ تعیین پالریته ولتاژ القا مقدمه -تحلیل مدارهای با تزویج مغناطیسی 

پیچ؛ اتصال سری و اتصال موازی دو سلف کنایی متقابل؛ ضریب تزویج )ضریب کوپلینگ( دو سیم

؛ تحلیل هاآنتزویج شده؛ بستن یک مدار شامل دو سلف تزویج شده و دو سلف مجزا و بررسی عملکرد 

های تزویج؛ ترانسفورماتور و انتقال امپدانس؛ بستن یک مدار شامل ترانسفورماتور مدارهای شامل سلف

 و تحقیق انتقال امپدانس در آن

7 6 

 32 32 جمع

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 (AC)( و جریان متناوب DCجریان ثابت )توانایی تحلیل مدارهای الکتریکی 

 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 نص محمود دیانی ویلیام هیت )چاپ چهارم( تحلیل مهندسی مدار

 1395 کیان نژادراحیل زرگری جیمز ویلیام نلسون مدارهای الکتریکی

 1397 مشهد  سید حسن نبوی کریزی و محمود یوسفیان )چاپ دوم( 1مدارهای الکتریکی  تحلیل

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د 

 ی، پژوهش، گروه، مطالعه موردیاپروژهشگاه، یارگاه، آزماکرار، کن و تی، تمریامباحثهس و ارائه درس )سخنران، یروش تدر -

 و...(.

 اجرای شبیه سازیسخنرانی، تمرین و تکرار، 

 

 درس  موردنیازل یزات و وسایمساحت تجه -

 و کامپیوتر Pc Projectorمجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدود 

  با ابعاد مناسبوایت بورد 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند 

 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعا)مسئولیترفتار 

 سنجی و ...(

 شدهسازیشبیه یهاطیمحار در کو انجام  یتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسش
  

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

 کارشناسی ارشد حداقل مدرک 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 بسیار خوبافزارهای مرتبط: میزان تسلط به رایانه و نرم 

  :خوبمیزان تسلط به زبان انگلیسی 
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 الکتریکی هایآزمایشگاه مداردرس  -3-3 
 نوع درس: تخصصی

 -نیاز:پیش

 1مدار الکتریکی هم نیاز: 

 ACو  DCتحلیل مدارهای الکتریکی  یهاشیآزماانجام هدف کلی درس: 

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد
 )ساعت( یریادگیزمان 

 یعمل ینظر

 6 1 مربوط به قانون اهمهای انجام آزمایش 1

2 
 و تقسیم ولتاژ KVLتحقیق قضیه 

 و تقسیم جریان KCLتحقیق قضیه 
1 6 

3 

بستن مدار شامل مقاومت و خازن و اعمال شکل موج مثلثی به مدار و دیدن شکل موج 

جریان خازن؛ بستن مدار شامل مقاومت و سلف و اعمال شکل موج مربعی به مدار و دیدن 

 سلفشکل موج جریان 

1 6 

 6 1 های مربوطه به قضیه تونن و نورتنانجام آزمایش 4

 6 1 های مربوط به بررسی قضیه جمع آثارانجام آزمایش 5

 6  های مربوط به حداکثر توان انتقالی به بارانجام آزمایش 6

 6 1 های مربوط به آشنایی و بررسی مشخصه استاتیکی دیود معمولی و دیود زنرانجام آزمایش 7

 6 1 های مربوط به مدار برش دهندهانجام آزمایش 8

 48 1 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 (AC)( و جریان متناوب DCتحلیل مدارهای الکتریکی جریان ثابت ) یهاشیآزماقابلیت انجام 

 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبع عنوان

 1392 نص محمود دیانی ویلیام هیت )چاپ چهارم( تحلیل مهندسی مدار

 1395 کیان نژادراحیل زرگری جیمز ویلیام نلسون مدارهای الکتریکی

 )چاپ دوم( 1تحلیل مدارهای الکتریکی 
  -سید حسن نبوی کریزی

 محمود یوسفیان
 1397 مشهد 

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د 

 و...(. ی، پژوهش، گروه، مطالعه موردیاپروژهشگاه، یارگاه، آزماکرار، کن و تی، تمریامباحثهس و ارائه درس )سخنران، یروش تدر -
 سخنرانی، آزمایش عملی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید

 

 درس  موردنیازل یزات و وسایمساحت تجه -

 هاتجهیزات آزمایشگاهی الزم برای انجام آزمایشمجهز به  مترمربع 71 یا مساحت حدودآزمایشگاه ب

 وایت بورد با ابعاد مناسب 

  عدد 11به تعداد حداقل  موردنیازکار مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی میز 

 میز و صندلی استاد 

 و ساعت دیواری زیآورختکمد نگهداری قطعات،  سایر امکانات مانند 

 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعا)مسئولیترفتار 

 سنجی و ...(

 های آزمایشگاهی وای و ...(، گزارش فعالیتپذیری، رعایت اخالق حرفهسازی، مشاهده رفتار )مسئولیتهای شبیهآزمون عملی، انجام کار در محیط

 سایر موارد نظر مدرس آزمایشگاه

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

  :کارشناسی ارشدحداقل مدرک 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 بسیار خوبافزارهای مرتبط: میزان تسلط به رایانه و نرم 

  :خوبمیزان تسلط به زبان انگلیسی 
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 طراحی و ساخت مدار چاپی به کمک رایانهدرس  -3-4
 نوع درس: تخصصی

  -نیاز:پیش

 -هم نیاز: 

 .و ساخت عملی مدار چاپی Altium Designerافزار طراحی بورد مدار چاپی مانند آموزش کار با یکی از نرمهدف کلی درس: 

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد
 )ساعت( یریادگیزمان 

 یعمل ینظر

1 
های ویژه آیکون؛ ایجاد پروژه؛ هابخش فایل؛ معرفی نوارابزارها - افزارمعرفی محیط کار نرم 

 وضعیت فایل
1 3 

2 

نوارابزار ویرایش همچون:  نوارابزار طراحی فیبر مدار چاپیمعرفی  - چاپی طراحی فیبر مدار

(Edit) ،( تنظیمات فضای طراحیDesign) طراحی مدار و درج قطعه  ابزارهای؛ آشنایی با

(Place)  :مانند( ابزار ترسیم خطوط اتصالTrack) ،( پایه قطعهPad) ،دهنده ارتباط

درج قطعات در صفحه ، (Fillکادر توپُر )، (Arcکمان )، (String)رشته متنی ، (Viaها)الیه

درج مختصات ، (Regionناحیه )، (Polygonکثیراالضالع )، (Componentطراحی )

(Coordinate)  اندازهو( گیری ابعاد فیبر مدار چاپیDimension) ؛ آشنایی با گزینه

ای از بوردهای آرایه؛ PCBچاپ طرح ؛ گیری از پروژهگزارش؛ (Viewمشاهدات )

 (Embedded board arrayشده )جاسازی

1 12 

3 

تنظیمات مربوط به صفحه ؛ معرفی نوارابزارهای طراحی شماتیک - طراحی شماتیک مدار

تبدیل فایل ؛ (Placeمعرفی نوارابزار درج قطعات شماتیک )؛ طراحی ویرایشگر شماتیک

 PCBشماتیک به 

1 9 

4 

جستجو و ویرایش همزمان عناصر ؛ PCBدرج تصویر در فضای طراحی  - مباحث پیشرفته

؛ ساخت قطعات دلخواه در کتابخانه شخصی؛ گذاری خودکار قطعاتنام؛ PCBدر فضای 

اتصاالت در همچون  نکات پیشرفته در طراحی شماتیک؛ بعدی قطعهطراحی مدل سه

تنظیم ، (No ERC Markerحذف خطای عدم اتصال ) (،Junctionsشماتیک )

ابزارهای طراحی گرافیکی ؛ (Parameter Setsپارامترهای ویرایشگر شماتیک )

(Drawing Tools) کنترل سطح تاریکی ؛(PCB Mask Level Control) 

1 12 

5 
ساخت مدار  ؛ساخت مدار چاپی بدون نیاز به کامپیوتر - آموزش عملی ساخت مدار چاپی

 سایر نکات مربوط به ساخت مدار چاپی؛ جزئیات اسید کاری؛ چاپی به کمک کامپیوتر
1 12 

 48 1 جمع

 

 

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 و ساخت عملی بورد مدار چاپی Altium Desingerطراحی بورد مدار چاپی مانند  یافزارهانرمقابلیت کار با یکی از 

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 Altium افزارطراحی فیبرهای مدار چاپی با نرم

designer 
  دیباگران تهران  حمید نجفی

  مهرجرد، مهرگان قلم  حبیب وحیدی Altium Designer افزارآموزش جامع نرم

  قدیس  سیاوش سیاح مقدم Altium designer 10 افزارآموزش نرم

 طراحی و ساخت مدار چاپی به کمک رایانه

Altium Designer 
  ایدانشگاه فنی و حرفه  علیرضا آکوشیده

 

 

Altium Designer. Available: http://www.Altium.com 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د 

 ی، پژوهش، گروه، مطالعه موردیاپروژهشگاه، یارگاه، آزماکرار، کن و تی، تمریامباحثهس و ارائه درس )سخنران، یروش تدر -

 و...(.

 سخنرانی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید

 

 درس  موردنیازل یزات و وسایمساحت تجه -

 افزار رایانه، نرممجهز به  مترمربع 71با مساحت حدودی  سایت کامپیوترAltium Designer  وPc Projector 

 وایت بورد با ابعاد مناسب 

 میز و صندلی استاد 

 و ساعت دیواری زیآورخت سایر امکانات مانند 
 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 آزمون کتبی، آزمون عملی و ارائه پروژه فیبر مدار چاپی

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرمدرس ) یهایژگیو -

 حداقل مدرک: کارشناسی ارشد 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 بسیار خوبافزارهای مرتبط: میزان تسلط به رایانه و نرم 

  :خوبمیزان تسلط به زبان انگلیسی 

http://www.altium.com/
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 1میکروکامپیوتر درس  -3-5
 نوع درس: تخصصی

 ریزپردازندهمدارهای دیجیتال و نیاز: پیش

 -هم نیاز:

 بیتی 8آشنایی با میکروکنترلرهای هدف کلی درس: 

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد
 )ساعت( یریادگیزمان 

 یعمل ینظر

1 
مقایسه ریزپردازنده با میکروکنترلر؛ کاربردهای صنعتی میکروکنترلرها؛ معرفی انواع  -مقدمه 

 با یکدیگر هاآنبیتی و مقایسه عمومی  8های سازنده میکروکنترلرهای شرکت
2 1 

2 

معرفی امکانات میکروکنترلر ازلحاظ  -( STM8یا  PIC)یا  AVRمعرفی میکروکنترلر 

، وقفه، مبدل WDTهای داخلی، واحدهای جانبی از قبیل تایمر/کانتر، تعداد پایه، انواع حافظه

های ، واسطUSART ،I2C(، انواع ارتباط سریال از قبیل ADCآنالوگ به دیجیتال )

داخلی/خارجی، ولتاژ سازهای ، تنظیمات فرکانس کاری با نوسانJTAGو  SPIریزی برنامه

 کاری و ...

2 1 

3 

معرفی تنوع دستورات در قالب دستورات اسمبلی از  -معرفی مجموعه دستورات و کامپایلر 

قبیل ورودی خروجی، انواع دستورات پرش، کار با حافظه، دستورات ریاضی و منطقی و ...؛ 

نویسی از قبیل بان برنامهمعرفی انواع دستورات میکروکنترلر}ترجیحاً اسمبلی{؛ انتخاب یک ز

 Atmelنویسی کامپایلر مربوطه )به همراه نمایش عملی محیط برنامه Cو یا  Basicاسمبلی، 

Studio ،BASCOM  یاCode Vision نحوه ایجاد و اجرای برنامه، خطایابی، نحوه ،)

 ( و ...Programریزی )برنامه

4 3 

4 

(، LEDهای پایه از قبیل: خروجی ساده )نمایش بر روی انجام برنامه -های پایه اجرای برنامه

(، اجرای Segment-7قسمتی )برنامه ایجاد تأخیر، نمایش اعداد بر روی نمایشگرهای هفت

 و ... DCاندازی موتور ، راهStrobeصورت مستقیم و مبتنی بر بیت برنامه ورود داده به

4 2 

5 

های مربوطه و اجرای معرفی اصول کارکرد تایمر، انواع تایمرهای میکروکنترلر، ثبات -مر تای

سازی }اجرای عملی بر روی یک بورد آموزشی و برنامه تأخیر به کمک تایمر به همراه شبیه

 شود.{نمایش نتایج به دانشجویان توصیه می

3 4 

6 

های و کاربردهای عملی آن؛ معرفی ثبات PWMتعریف  -( PWMمدوالسیون پهنای باند )

( Duty Cycleهای کاری )های مربعی با چرخههای آن؛ ایجاد پالسمربوطه و انواع حالت

 {یسازهیشبمختلف }ترجیحاً با نمایش عملی بر روی بوردهای آموزشی و 

3 6 

7 

های پایه و های مرتبط با وقفه؛ انجام برنامهدهنده و ثباتمعرفی انواع واحدهای وقفه -وقفه 

افزارها سازی در پروتئوس و یا سایر نرمکاربردی مختلف مبتنی بر وقفه به همراه شبیه

( و نمایش نتایج به دانشجویان یسازهیشب}اجرای عملی بر روی یک بورد آموزشی )و یا 

 ود.{شتوصیه می

3 3 

8 
معرفی مشخصات مبدل آنالوگ به دیجیتال داخل  -( ADCمبدل آنالوگ به دیجیتال )

های کاربردی های مختلف کاری؛ انجام برنامههای مربوطه و حالتمیکروکنترلر؛ معرفی ثبات
3 3 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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متر(، مانند خواندن ولتاژ ورودی آنالوگ )نمایش عملکرد ولت ADCمختلف مبتنی بر 

سازی در )ساخت دماسنج( و ... به همراه شبیه LM35گر مانند حسخواندن دما از 

 افزارهاپروتئوس و یا سایر نرم

9 

های ارتباط سریال مانند سنکرون، آسنکرون، تعریف معرفی انواع پروتکل -ارتباط سریال 

های مرتبط با واسط سریال، ( و قالب اطالعات ارسالی، معرفی ثباتBaud Rateنرخ تبادل )

سریال به  هایمبدل، معرفی Hyper Terminalافزاری سریال از قبیل های نرممعرفی واسط

USB تر با به جهت کاربری آسانPC )اجرای ارسال و دریافت اطالعات )تبادل اطالعات ،

های کاربردی در پروتئوس و یا سایر زی برنامهساو میکروکنترلر به همراه شبیه PCبین 

 افزارهانرم

3 3 

11 

ای های کاربردی از قبیل ماتریس نقطهنویسی پروژهبرنامه -های کاربردی انجام سایر پروژه

(Dot Matrixصفحه ،)( کلیدKeyPadموتور پله ،) ای، شمارش پالس، کار با نمایشگر

با نمایش عملی بر روی بوردهای آموزشی و  ( و ... }ترجیحاLCDًکریستال مایع )

 {یسازهیشب

5 5 

 32 32 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 AVRبیتی، خصوصاً میکروکنترلر  8میکروکنترلرهای  یسینوبرنامهآشنایی با 

 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  موسسه علمی فرهنگی نص نعیمی محمدعلی مزیدی AVR (PIC)میکروکنترلرهای 

  موسسه علمی فرهنگی نص  علی کاهه AVRمیکروکنترلرهای 

مرجع کامل میکرو کنترلرهای 
AVR 

  موسسه علمی فرهنگی نص  پرتوی فر، مظاهریان و بیانلو

  ناقوس  حسن سیدرضی AVRمیکروکنترلرهای 

آموزش کاربردی میکروکنترلر 
AVR 

و  یآبادیعلابراهیم زارعی 

 فریبرز جوزی
  حافظ پژوه 

  حافظ پژوه  ابراهیم زارعی علی آبادی AVRریزپردازنده 

پروژه عملی با میکروکنترلر  19
AVR 

  حافظ پژوه  ابراهیم زارعی علی آبادی
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مطلوب درس( یریادگیو  یط آموزشی)شرا یآموزش یاستانداردها –د   

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 سخنرانی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید

 

 درس  موردنیازل یزات و وسایمساحت تجه -

  مجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدودPc Projector ترجیحاً یک بورد آموزشی میکروکنترلر جهت  و کامپیوتر{

 در کالس وجود داشته باشد.{ هابرنامهنمایش اجرای عملی 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

  ساعت دیواریو  زیآورختسایر امکانات مانند 

 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یرعا پذیری،رفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 شدهسازیشبیه یهاطیمحار در کو انجام  یتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسش

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

 حداقل مدرک: کارشناسی ارشد 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 افزارهای مرتبط: بسیار خوبمیزان تسلط به رایانه و نرم 

 میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب 
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 1آزمایشگاه میکروکامپیوتر درس  -3-6
 نوع درس: تخصصی

 -نیاز: پیش

 1میکروکامپیوتر هم نیاز: 

 بیتی 8های عملی با میکروکنترلرهای انجام پروژههدف کلی درس: 

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد
 )ساعت( یریادگیزمان 

 یعمل ینظر

1 

نویسی کامپایلر مربوطه معرفی محیط برنامه -)یا اسمبلر( افزار کامپایلر آشنایی با نرم

(Atmel Studio ،BASCOM  یاCode Vision ،نحوه ایجاد و اجرای برنامه ،)

افزاری ( میکروکنترلر با انتخاب واسط نرمProgramریزی )خطایابی؛ آموزش برنامه

های ساده جهت نامههای الزم؛ اجرای برمربوطه، تعریف مدل پروگرامر و معرفی فیوزبیت

 انتقال موضوع به فراگیر

1 3 

2 

(؛ اتصال بوق به LEDنمایشگر ساده ) -های پایه و کاربردی خروجی اجرای برنامه

 Stepperای )(؛ موتور پلهDC Motor(؛ موتور جریان ثابت )Buzzerمیکروکنترلر )

Motor( ؛ نمایشگر کریستال مایع)(LCD؛ نمایشگر هفت( قسمتیSeven segment ؛)

اندازی خروجی با ولتاژ و جریان (؛ راهDot Matrixای )آزمایش با نمایشگر ماتریسی نقطه

 (Relayرله )-باال

1 18 

3 

 Dipدریافت اطالعات از ورودی ساده ) -های پایه و کاربردی ورودی اجرای برنامه

switchبا بیت (؛ دریافت اطالعات کنترل( شدهStrobe؛ صفحه کلید ماتر) یسی

(Keypad؛ اندازه)های آنالوگ ورودی به کمک گیری ولتاژ سیگنالADCگیری ؛ اندازه

 ؛ شمارش پالس )رخداد(ADCگر دما به کمک کمیت فیزیکی حرارت با حس

1 15 

 3 1 ایجاد تأخیر با انواع تایمرهای موجود در میکرو -کارگیری تایمر به 4

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

6 

، معرفی Hyper Terminalافزاری سریال از قبیل های نرممعرفی واسط -ارتباط سریال 

اندازهای به همراه نصب راه PCتر با به جهت کاربری آسان USBسریال به  هایمبدل

 الزم؛ اجرای ارسال و دریافت داده )تبادل اطالعات( بین کامپیوتر و میکروکنترلر

1 3 

7 

های مختلف با مودهای ایجاد پالس مربعی با فرکانس -( PWMمدوالسیون پهنای باند )

؛ ایجاد PWM( با تکنیک Duty Cycle؛ کنترلر روشنایی )تغییر PWMمختلف 

 Buzzerهای مختلف صوتی در محدوده شنوایی بر روی فرکانس

1 3 

8 

که دانشجو خارج از زمان های کاربردی تعریف پروژه -های کاربردی انجام سایر پروژه

دهد. }کار با را نوشته و اجرا را به نحوی در آزمایشگاه به مدرس ارائه می هاآنآزمایشگاه 

سیم و ... به های فرستنده گیرنده بیگرهای رطوبت، گاز، فشار، دما و نیز ماژولانواع حس

 تواند موضوع پروژه انتخاب شود.{تشخیص مدرس می

1 1 

 48 1 جمع

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 48 1 تعداد ساعت
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عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 بیتی 8های عملی با یک میکروکنترلر انجام پروژه

 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 نعیمی محمدعلی مزیدی AVR (PIC)میکروکنترلرهای 
 موسسه علمی فرهنگی

 نص
 

  علی کاهه AVRمیکروکنترلرهای 
موسسه علمی فرهنگی 

 نص
 

  پرتوی فر، مظاهریان و بیانلو AVRمرجع کامل میکرو کنترلرهای 
موسسه علمی فرهنگی 

 نص
 

  ناقوس  حسن سیدرضی AVRمیکروکنترلرهای 

 AVRآموزش کاربردی میکروکنترلر 
و فریبرز  یآبادیعلابراهیم زارعی 

 جوزی
  پژوهحافظ  

  حافظ پژوه  ابراهیم زارعی علی آبادی AVRریزپردازنده 

  حافظ پژوه  ابراهیم زارعی علی آبادی AVRپروژه عملی با میکروکنترلر  19
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د 

 ی، پژوهش، گروه، مطالعه موردیاپروژهشگاه، یارگاه، آزماکرار، کن و تی، تمریامباحثهس و ارائه درس )سخنران، یروش تدر -

 و...(.

 سخنرانی، آزمایش عملی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید
 

 درس  موردنیازل یزات و وسایمساحت تجه -

 عدد 11رایانه و بوردهای آموزشی میکروکنترلر به تعداد حداقل مجهز به تجهیزات  مترمربع 71آزمایشگاه با مساحت حدودی 

 Pc Projector 

 وایت بورد با ابعاد مناسب 

 میز و صندلی استاد 

  ،و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند کمد نگهداری قطعات 

 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

های آزمایشگاهی و سایر موارد ای و ...(، گزارش فعالیتپذیری، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت، مشاهده آزمون کتبیآزمون عملی، 

 نظر مدرس آزمایشگاه

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

 حداقل مدرک: کارشناسی ارشد 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  سال کامالً مرتبط 1تخصصی در حوزه شغلی: حداقل سابقه 

 افزارهای مرتبط: بسیار خوبمیزان تسلط به رایانه و نرم 

 میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب 
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 1درس الکترونیک  -3-7
 نوع درس: تخصصی

1 الکتریکی هایمدارنیاز: پیش  

 - هم نیاز:

 ها در الکترونیککنندهشناخت و درک ساختار پایه تقویتهدف کلی درس: 

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

1 

و ساختار  p-nهادی و پیوند هادی و انواع نیمهمروری بر ساختار نیمه ،هادی و ترانزیستورهای دوقطبی ای بر نیمهمقدمه

( ترانزیستور دوقطبی؛ CE( و امیتر مشترک )CB(، بیس مشترک )CCهای کلکتور مشترک )ترانزیستور؛ بررسی آرایش

های مشخصه بررسی بلوک دیاگرام و مشخصات امپدانس ورودی و خروجی و بهره ولتاژ و بهره جریان؛ منحنی

توان -ولتاژ ارلی،احی کار ترانزیستور )اشباع، قطع و فعال(نو-خط بار-خروجی و انتقال(؛ نقطه کار،ترانزیستور )ورودی

 ترانزیستور؛ بررسی برگه اطالعاتی ترانزیستور و استخراج عملی مشخصات آن

6 6 

2 

، کانال N)کانال  JFETو  MOSFETساختمان انواع ترانزیستورهای اثر میدانی  -ترانزیستورهای اثر میدانی 

Pهای، افزایشی و کاهشی(؛ آرایش ( ترانزیستورهای اثر میدانیCD,CG,CS ؛ بررسی بلوک دیاگرامی و)

مشخصات امپدانس ورودی و خروجی و بهره ولتاژ و جریان؛ بایاس صحیح ترانزیستورهای اثرمیدانی و 

مرز  -اشباع یا فعال - های خروجی و انتقالی؛ ناحیه کار ترانزیستورهای اثرمیدانی )اهمی یا تریودیمشخصه

آمپر ترانزیستورهای اثر میدانی؛ بررسی برگه اطالعاتی -(؛ روابط ولتPINCH OFF-قطع - تریوداشباع و 

 هاآنترانزیستورهای اثر میدانی و استخراج عملی 

8 8 

3 

های ترانزیستوری سیگنال کوچک؛ کنندهای بر تقویتمقدمه -های ترانزیستوری سیگنال کوچک کنندهتقویت

های سورس مشترک، گیت شترک، بیس مشترک و کلکتور مشترک؛ بررسی آرایشهای امیتر مبررسی آرایش

ها ازنظر امپدانس ورودی و کنندهها؛ مقایسه انواع تقویتکنندهمشترک و درین مشترک؛ بوت استرپ در تقویت

بین های چندطبقه و انواع کوپالژ کنندهامپدانس خروجی و بهره ولتاژ و بهره جریان و پهنای باند؛ تقویت

و اثر  BJTو اثر میدانی؛ مدل فرکانس میانی ترانزیستور  BJTای برمدار معادل ترانزیستور طبقات؛ مقدمه

 افزار مرتبطها با نرمکنندهسازی تقویتمیدانی؛ شبیه

6 6 

4 

محاسبه مشخصات انواع آرایش ترانزیستورهای  -محاسبات مرتبط با ترانزیستورهای دوقطبی و اثرمیدانی 

BJT کنندهو اثر میدانی؛ تحلیل انواع تقویت( های ترانزیستوری و محاسبات جریان ثابتDC و جریان متغیر )

(AC؛ محاسبه امپدانس ورودی و خروجی و بهره ولتاژ؛ تشکیل یک بلوک دیاگرام تقویت) کننده با مشخصات

 دهکننافزار مناسب برای هر تقویتسازی با نرمکننده؛ شبیهاولیه آن تقویت

6 6 

5 

های کنندههای کاری تقویتهای قدرت؛ معرفی کالسکنندهای بر تقویتمقدمه -های قدرت کنندهتقویت

و تعیین بیشترین دامنه سیگنال بدون اعوجاج؛ معرفی  DC ،AC(؛ تعریف خط بار ..,A,B,AB,Cقدرت )

راندمان؛ تعریف زوج ( و محاسبه Complementaryهای قدرت پوش پول و مکملی )کنندهتقویت

های توان؛ هیت سینک و کاربرد آن در کنندهدارلینگتون و کاربرد آن؛ محاسبه جریان خروجی تقویت

 افزار مناسبسازی با نرمهای قدرت؛ شبیهکنندهترانزیستورهای؛ قدرت کنترل جریان در تقویت

6 6 

 32 32 جمع

 یعمل ینظر 

 1 2 تعداد واحد
 32 32 تعداد ساعت
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عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 ها در الکترونیککنندهشناخت و درک ساختار پایه تقویت

 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مبانی میکروالکترونیک 

 ()ویراست دوم
 بهزاد رضوی

محمود دیانی و 

 محمدحسین زارع
  نص

  نص احسانی اردکانی گری و میر مجتمع آنالوگمدارهای 

  شیخ بهایی  سید علی میرعشقی مبانی الکترونیک

 PSPICEمرجع کامل 

SCHEMATICS 
  نص  محمدرضا مدبرنیا

  نص  محمدرضا مدبرنیا تحلیل مدارهای الکترونیکی

  نص  علیرضا سحاب -محمدرضا مدبرنیا  الکترونیک درس و کنکور

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د 

 ی، پژوهش، گروه، مطالعه موردیاپروژهشگاه، یارگاه، آزماکرار، کن و تی، تمریامباحثهس و ارائه درس )سخنران، یروش تدر -

 و...(.

 سخنرانی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید

 

 درس  موردنیازل یزات و وسایمساحت تجه -

 و کامپیوتر Pc Projectorمجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدود 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند 

 

رفع  -یابی))عیب ییشناسا آزمون -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

خود  ،یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 شدهسازیشبیه یهاطیمحار در کو انجام  یتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسش
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 1آزمایشگاه الکترونیک درس  -3-8 
 نوع درس: تخصصی

 -نیاز: پیش

 1 الکترونیکهم نیاز: 

 مربوط به ترانزیستور جهت آشنایی با کاربردهای آنهای انجام آزمایشهدف کلی درس: 

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

 6 1 و کاربردهای آن LEDآشنایی عملی با انواع دیود زنر، فتودیود،  -های آن بررسی انواع دیود و مشخصه 1

2 
های مربوط به کاربردهای دیود مانند یکسوساز نیم موج و انجام آزمایش -مدارهای کاربردی دیودی 

 سازیهای ولتاژ به همراه شبیهها، چند برابر کنندهتمام موج، برشگرها، جابجا کننده
1 6 

3 

های مربوط به آشنایی با ساختمان ترانزیستور، مدار معادل انجام آزمایش -آشنایی با ساختمان ترانزیستور 

ها و نوع متر و شناسایی پایه، تست ترانزیستور با مولتیهاآنانواع ترانزیستور و بایاس  دیودی،

 سازیترانزیستور، محاسبه نقطه کار همراه با شبیه

1 3 

4 
های مربوط به نقطه کار، خط بار، نواحی کار ترانزیستور )اشباع، قطع و فعال(، انجام آزمایش -نقطه کار 

 ترانزیستورولتاژ ارلی و توان 
1 3 

5 

سازی به همراه تست مدار امیتر مشترک و شناخت مشخصات مدار تحلیل و شبیه -سازی تحلیل و شبیه

سازی به همراه تست مدار بیس مشترک و شناخت سازی؛ تحلیل و شبیهامیتر مشترک همراه با شبیه

سازی به همراه تست مدار کلکتور و شبیهسازی؛ تحلیل مشخصات مدار بیس مشترک همراه با شبیه

 سازیمشترک و شناخت مشخصات مدار کلکتور مشترک همراه با شبیه

1 9 

6 

های مربوط به تحلیل ناحیه کار انجام آزمایش -محاسبه ناحیه کار ترانزیستورهای اثرمیدانی 

(؛ PINCH OFFترانزیستورهای اثرمیدانی )اهمی یا تریودی، اشباع یا فعال، مرز اشباع و تریود، قطع و 

و انتقالی  های خروجیهای مربوط به بایاس صحیح ترانزیستورهای اثرمیدانی و مشخصهانجام آزمایش

 سازی(؛ تحلیل یک نمونه مدار سورس مشترک با ترانزیستور اثر میدانی)شبیه

1 6 

7 
های مربوط به تحلیل مدار زوج دارلینگتون و تحلیل آن در انجام آزمایش -تحلیل مدار زوج دارلینگتون 

 سازییک مدار همراه با شبیه
1 3 

8 
افزار سازی با نرمهای مربوط به تحلیل مدارهای قدرت و شبیهانجام آزمایش -مدارهای قدرت تحلیل 

 مناسب
1 6 

9 

های مربوط به تحلیل مدارهای چندطبقه ساده و محاسبات و انجام آزمایش -تحلیل مدارهای قدرت 

سازی قطع پایین برای هر مورد و شبیه گیری امپدانس ورودی و امپدانس خروجی، بهره و فرکانساندازه

 کامپیوتری

1 6 

 48 1 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 آشنایی با ترانزیستور و کاربردهای عمومی آن

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  نص محمدحسین زارع -محمود دیانی  بهزاد رضوی (مبانی میکروالکترونیک )ویراست دوم

  نص احسانی اردکانی گری و میر مدارهای مجتمع آنالوگ

  شیخ بهایی  سید علی میرعشقی مبانی الکترونیک

 PSPICEمرجع کامل 

SCHEMATICS 
  نص  محمدرضا مدبرنیا

  نص  محمدرضا مدبرنیا تحلیل مدارهای الکترونیکی

 درس و کنکورالکترونیک
محمدرضا مدبرنیا 

 و علیرضا سحاب
  نص 

مطلوب درس( یریادگیو  یط آموزشی)شرا یآموزش یاستانداردها –د   

 

 درس  موردنیازل یزات و وسایمساحت تجه -

 هامجهز به تجهیزات آزمایشگاهی الزم برای انجام آزمایش مترمربع 71آزمایشگاه با مساحت حدودی 

 وایت بورد با ابعاد مناسب 

  عدد 11به تعداد حداقل  موردنیازمیز کار مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی 

 میز و صندلی استاد 

  ،و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند کمد نگهداری قطعات 
 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

های ای و ...(، گزارش فعالیتپذیری، رعایت اخالق حرفهزی، مشاهده رفتار )مسئولیتساهای شبیهآزمون عملی، انجام کار در محیط

 آزمایشگاهی و سایر موارد نظر مدرس آزمایشگاه

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

 حداقل مدرک: کارشناسی ارشد 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 افزارهای مرتبط: بسیار خوبمیزان تسلط به رایانه و نرم 

 میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب 

  

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 سخنرانی، آزمایش عملی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید



 

37 
 

 کاربردی درس ریاضی -3-9
 : تخصصینوع درس

 ریاضی عمومینیاز: پیش

 -هم نیاز: 

 الکترونیکهدف کلی درس: آموزش ریاضیات موردنیاز در مقطع کاردانی 

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد
 )ساعت( یریادگیزمان 

 یعمل ینظر

1 
 کیتعبیر هندسی انتگرال و برخی خواص انتگرال؛ محاسبه مقادیر متوسط و مؤثر  -انتگرال 

 شکل موج، محاسبه توان متوسط عناصر خازن، سلف و مقاومت
4 1 

2 
تعریف تابع چند متغیره و محاسبه دامنه و  -حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره 

 برد آن؛ مشتقات جزئی )نسبی( تابع دومتغیره و چند متغیره
4 1 

3 

تعریف معادله دیفرانسیل، مرتبه و درجه آن؛ جواب عمومی و جواب  -معادالت دیفرانسیل 

خصوصی یک معادله دیفرانسیل؛ حل معادالت دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت مرتبه اول 

 از طریق حل معادله دیفرانسیل حاکم بر مدار RLCو دوم؛ یافتن پاسخ مدارهای 

8 1 

4 

تبدیل الپالس و خواص آن؛ یافتن عکس تبدیل الپالس به کمک تعریف  -تبدیل الپالس 

تجزیه به کسرهای جزئی؛ حل معادالت دیفرانسیل با استفاده از تبدیل الپالس؛ انتقال یک 

مدار الکتریکی از حوزه زمان به حوزه الپالس؛ کاربرد تبدیل الپالس در تحلیل مدارهای 

 الکتریکی غیر مقاومتی

11 1 

5 
های تعریف تبدیل فوریه و کاربرد آن در مهندسی برق؛ سری فوریه و فرمول -تبدیل فوریه 

 اویلر؛ سری فوریه توابع زوج و فرد
6 1 

 1 32 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 آشنایی با محاسبات موردنیاز در مقطع کاردانی الکترونیک

 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
جورج توماس و رأس 

 فینی
   

  ققنوس زادهاکبر عالمعلی ریچارد سیلورمن حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

  نیاز دانش  علی اکبر عالم زاده لویی الیتهولد تحلیلی حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه

 ریاضیات مهندسی
شهرام  -نژادمعصوممجتبی 

 آرش تحویلی-رضازاده 
 

فنی و  دانشگاه

 یاحرفه
 

Calculus, Vol (1): One-Variable 

Calculus, with an Introduction to 

Linear Algebra 
Tom M. Apostol    

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AF&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%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4&select-publisher=publisher-exact
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Calculus, Vol. 2: Multi-Variable 

Calculus and Linear Algebra with 

Applications to Differential Equations 

and Probability 

Tom M. Apostol    

Thomas’ Calculus: Early 

Transcendentals 

George B. Thomas 

Jr., Maurice D. Weir, 

Joel R. Hass 
   

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د 

 یمورد، پژوهش، گروه، مطالعه یاپروژهشگاه، یارگاه، آزماکرار، کن و تی، تمریامباحثهس و ارائه درس )سخنران، یروش تدر -

 و...(.

 سخنرانی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید
 

 درس  موردنیازل یزات و وسایمساحت تجه -

 و کامپیوتر Pc Projectorمجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدود 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند 
 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعا)مسئولیترفتار 

 سنجی و ...(

 یتبکحل مسئله، آزمون تمرین و ، یشفاه یهاپرسش

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

  :کارشناسی ارشدحداقل مدرک 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 افزارهای مرتبط: بسیار خوبمیزان تسلط به رایانه و نرم 

 میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب 

 

  



 

39 
 

 های مخابراتیسیستماصول درس  -3-11
 نوع درس: تخصصی

  -نیاز:پیش

  -هم نیاز:

 های مخابراتیهدف کلی درس: آشنایی با سیستم

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

1 

پیام و سیگنال؛ های آن؛ مفهوم اطالعات، های مخابراتی و محدودیتسیستم -های مخابراتی سیستم

های مخابراتی ازلحاظ نحوه ارتباط؛ معرفی انواع اجزای یک سیستم مخابراتی؛ معرفی انواع سیستم

 ایهای دستی و رلههای مخابراتی کنترل کامپیوتری بر کنترلعوامل ناخواسته تأثیرگذار بر سیستم

4 1 

2 

خارجی؛ اصطالحات مربوط به نویز ترین انواع نویزهای داخلی و تعریف نویز؛ معرفی مهم -نویز 

دسترس، دمای نویز و (، پهنای باند معادل نویز، توان نویز قابلSNRاز قبیل نسبت سیگنال به نویز )

 (NFعدد نویز )

4 1 

3 
نمایش حوزه زمانی و فرکانسی  -های مخابراتی های زمان و فرکانس سیگنالبررسی حوزه

 های فوریهها و تبدیلهای مخابراتی با استفاده از سرینالهای الکتریکی؛ تحلیل طیفی سیگسیگنال
3 1 

4 

های اصلی استفاده از مشخصه تعریف مدوالسیون و دالیل استفاده از آن؛ -مدوالسیون آنالوگ 

سیگنال در انجام مدوالسیون؛ معرفی انواع مدوالسیون آنالوگ از قبیل: )الف( مدوالسیون دامنه 

، محاسبه پهنای باند، توان و راندمان در مدوالسیون AM(، طیف فرکانسی سیگنال AMاستاندارد )

AM تشریح انواع مدوالسیون ،AM دامنه، مدوالسیون ( دو کنار باندیDSB مدوالسیون دامنه ،)

(، مدوالسیون SSBهای تولید مدوالسیون دامنه تک کنار باندی )(، روشSSBتک کنار باندی )

(، دمدوالسیون ISB(، مدوالسیون با باند مستقل جانبی )VSBی اضافی )دامنه با باند جانب

، انواع FM(، مدوالتورهای FM.؛ )ب( مدوالسیون فرکانس )AM)آشکارسازی( موج 

( و آشکارساز عبور از Quadrature، آشکارساز شیب، آشکارساز ربعی )FMآشکارسازهای 

 (PMصفر؛ )ج( مدوالسیون فاز )

8 1 

5 
شده با ولتاژ کنترل سازنوسان؛ آشکارساز فاز؛ PLLاجزای  -( PLLشونده در فاز ) های قفلحلقه

(VCO ؛ کاربردهای)PLL 
3 1 

6 
(؛ FDMAپلکس با تقسیم فرکانسی )مالتی -پلکس( های دسترسی چندگانه )مالتیروش

 (TDMAپلکس با تقسیم زمانی )مالتی
2 1 

7 

دیجیتال؛ نرخ بیت، فاصله زمانی بیت و نرخ تعریف مدوالسیون  -مدوالسیون دیجیتال 

(، تولید و دمدوالسیون PAMهای پالس از قبیل: مدوالسیون دامنه پالس )برداری؛ مدوالسیوننمونه

PAM( مدوالسیون زمان پالس ،PTM( مدوالسیون عرض پالس ،)PWM و تولید و )

و مدوالسیون  PPM (، تولید و دمدوالسیونPPM، مدوالسیون محل پالس )PWMدمدوالسیون 

، PSKو  ASK ،FSKهای (؛ انواع مدوالسیون دیجیتال از قبیل: مدوالسیونPCMکدهای پالس )

و  GMSK( و مدوالسیون QAM(، مدوالسیون دامنه متعامد )QPSKمتعامد ) PSKمدوالسیون 

6 1 

 عملی نظری 

 1 3 تعداد واحد
 1 48 تعداد ساعت
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GFSK( ؛ میکسرMIXER) 

 2 1 (BLUE TOOTH؛ بلوتوث )GSMسیم؛ استانداردهای استانداردهای بی -سیم مخابرات بی 8

9 
های هتروداین و بررسی مشکل فرکانس های تبدیل مستقیم؛ گیرندهگیرنده -های گیرنده معماری

 FM؛ گیرنده AMها و روش حذف آن؛ گیرنده تصویر در این نوع گیرنده
3 1 

 FM 3 1؛ فرستنده AMفرستنده  -های فرستنده معماری 11

11 

خطوط انتقال امواج؛ بررسی انواع خطوط انتقال امواج متعادل و نامتعادل از تعریف  -خطوط انتقال 

قبیل: انواع خطوط انتقال امواج متعادل )دوسیمه(، مدار معادل خط انتقال، امپدانس مشخصه انواع 

 خطوط انتقال و تلفات خط انتقال

4 1 

12 

نتن از قبیل: توان تابشی تعریف آنتن و چگونگی تشعشع در آن؛ اصطالحات مربوط به آ -آنتن 

آنتن، بهره جهتی آنتن، چگالی توان یک آنتن و بازده آنتن؛ انواع آنتن از قبیل: آنتن دی پل 

)دوقطبی( نیم موج، آنتن دی پل نیم موج خمیده، آنتن مارکنی، آنتن با میله فریت و آنتن بشقابی 

 )سهموی(

4 1 

13 
طریق آنتن از قبیل: امواج زمینی )سطحی(، امواج آسمانی های انتشار امواج از حالت -انتشار امواج 

 (Fadingو امواج فضایی؛ افق رادیویی آنتن؛ محدوده فرکانسی امواج رادیویی؛ پدیده فدینگ )
2 1 

 1 48 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

های فرستنده و های آنالوگ و دیجیتال و پروتکلهای آن، مدوالسیونانواع مدلهای مخابراتی، چالش نویز و آشنایی فراگیر با سیستم

 گیرنده و مسائل مرتبط

 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 جورج کندی مخابرات الکترونیکی یهاستمیس
و  یکاشانحجتفرخ 

 نائینیالدین صفوی صفی
  شهرآب

بر سیگنال و نویز  یامقدمهمخابراتی ) یهاستمیس

 در مخابرات الکتریکی(
  نص محمود دیانی بروس کارلسون

 تحلیل و طراحی مدارهای مخابراتی
محمد حسن 

 نشاطی
  نص 

  علم و صنعت رضا گلپرور روزبهانی کالرک هس و طراحی وتحلیلتجزیهمدارهای مخابراتی، 

 مخابرانی یهاستمیساصول و مبانی 
جی پروکیس جان

 و مسعود صالحی

مغربی و میثم سعید قاضی

 امیراحمدی
  فدک ایساتیس

 آنالوگ و دیجیتال مخابراتی یهاستمیس اصول

سایمون 

هیکین و  اس

 مایکل موهر

  بهایی خیش محمود مدرس هاشمی
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مطلوب درس( یریادگیو  یط آموزشی)شرا یآموزش یاستانداردها –د   

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  مجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدودPc Projector و کامپیوتر 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند 

 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 سازی کامپیوتریو شبیه یتبک، تمرین و حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسش

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

 حداقل مدرک: کارشناسی ارشد 

 سال 3سال(:  حداقل سابقه تدریس مرتبط )به 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 افزارهای مرتبط: بسیار خوبمیزان تسلط به رایانه و نرم 

 میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب 

 

مطالعه موردی ، پژوهش، گروه، یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 افزارهای مناسبسازی کامپیوتری با نرمسخنرانی، تمرین و تکرار، شبیه
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 های مخابراتیمتدرس آزمایشگاه سیس -3-11
 نوع درس: تخصصی

  -نیاز:پیش

 مخابراتی هایسیستماصول هم نیاز: 

 های رادیوییهای مربوط به انواع فیلترهای فعال، غیرفعال، مدوالتورها، میکسرها و گیرندهآزمایشهدف کلی درس: انجام 

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

 3 1 گذر و میان نگذراجرای فیلترهای غیرفعال باالگذر، پائین گذر، میان -فیلترهای غیرفعال  1

 3 1 گذر و میان نگذراجرای فیلترهای فعال باالگذر، پائین گذر، میان -فیلترهای فعال  2

3 

با استفاده از  AMهای انواع مدارهای مدوالتور از قبیل: مدار مدوالتور انجام آزمایش -مدوالتور 

؛ مدار مدوالتور و دمدوالتور LM555با استفاده از تراشه  AM؛ مدار مدوالتور BJTترانزیستور 

DSB  با استفاده از تراشهCD4066 ؛ مدار مدوالتورFM  با استفاده از ترانزیستورUJT ؛ مدار

 LM566با استفاده از تراشه  FMمدوالتور 

1 15 

4 
( با استفاده از PLLشده فاز )های مدار حلقه قفلانجام آزمایش -( PLLشده فاز )حلقه قفل

 PLLبا استفاده از  AM؛ مدار آشکارساز CD4046و تراشه  BJTترانزیستور 
1 9 

5 
شده کنترل سازنوسانهای مربوط به مدار انجام آزمایش - (VCO)شده با ولتاژ کنترل سازنوسانمدار 

 CD4046و  LM566با استفاده از تراشه  (VCO)با ولتاژ 
1 6 

با استفاده از تراشه تایمر  ASKهای مربوط به مدار مدوالتور انجام آزمایش - ASKمدار مدوالتور  6

LM566 
1 3 

 PLL 1 3با استفاده از  FSKهای مربوط به مدار مدوالتور انجام آزمایش - FSKمدار مدوالتور  7

 IF 1 3گذر های مربوط به مدار میکسر با استفاده از فیلتر میانانجام آزمایش -میکسر  8

9 
با استفاده  AMیک موج  TRFهای مربوط به مدار گیرنده رادیویی انجام آزمایش -گیرنده رادیویی 

 ZN414Zاز تراشه 
1 3 

 48 1 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 های رادیوییمیکسرها و گیرندهانواع فیلترهای فعال، غیرفعال، مدوالتورها،  یسازادهیپآشنایی عملی فراگیر با 

 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 جورج کندی مخابرات الکترونیکی یهاستمیس
الدین صفوی صفیو  یکاشانحجتفرخ 

 نائینی
  شهرآب

بر  یامقدمهمخابراتی ) یهاستمیس

 سیگنال و نویز در مخابرات الکتریکی(
  نص محمود دیانی بروس کارلسون

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 تحلیل و طراحی مدارهای مخابراتی
محمد حسن 

 نشاطی
  نص 

و  وتحلیلتجزیهمدارهای مخابراتی، 

 طراحی
 رضا گلپرور روزبهانی کالرک هس

علم و 

 صنعت
 

 مخابرانی یهاستمیساصول و مبانی 

جی جان

پروکیس و 

 صالحیمسعود 

 مغربی و میثم امیراحمدیسعید قاضی
فدک 

 ایساتیس
 

آنالوگ و  مخابراتی یهاستمیس اصول

 دیجیتال

سایمون 

هیکین و  اس

 مایکل موهر

  بهایی خیش محمود مدرس هاشمی

مطلوب درس( یریادگیو  یط آموزشی)شرا یآموزش یاستانداردها –د   

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  هامجهز به تجهیزات آزمایشگاهی الزم برای انجام آزمایش مترمربع 71آزمایشگاه با مساحت حدودی 

 وایت بورد با ابعاد مناسب 

  عدد 11به تعداد حداقل  موردنیازمیز کار مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی 

 میز و صندلی استاد 

  ،و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند کمد نگهداری قطعات 

 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعا)مسئولیترفتار 

 سنجی و ...(

های ای و ...(، گزارش فعالیتپذیری، رعایت اخالق حرفهسازی، مشاهده رفتار )مسئولیتهای شبیهآزمون عملی، انجام کار در محیط

 سایر موارد نظر مدرس آزمایشگاه آزمایشگاهی و

 

 (یو تجرب یلیتحص، سوابق ی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو

 حداقل مدرک: کارشناسی ارشد 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 افزارهای مرتبط: بسیار خوبمیزان تسلط به رایانه و نرم 

 میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب 

 

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 سخنرانی، آزمایش عملی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید
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 2درس الکترونیک  -3-12 
 نوع درس: تخصصی

 1نیاز: الکترونیک پیش

 -هم نیاز: 

 های عملیاتی در الکترونیککنندههای عملیاتی و کاربرد تقویتکنندههدف کلی درس: شناخت ساختاری تقویت

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

1 

( AC( و جریان متناوب )DCتحلیل جریان مستقیم ) -های چندطبقه کنندهتحلیل تقویت

سازی با ؛ شبیه1( مدارهای تکمیلی بر الکترونیک BJT,JFET,MOFETهای چندطبقه )کنندهتقویت

 افزار مرتبطنرم

4 4 

 4 4 افزار مرتبطسازی با نرمشبیه؛ هاآنانواع منابع جریان، تحلیل و کاربردهای  - منابع جریان 2

3 
( و جریان متناوب DCهای تفاضلی و محاسبات جریان مستقیم )کنندهتقویت -های تفاضلی کنندهتقویت

(AC )افزار مرتبطسازی با نرم؛ شبیههاآن 
6 6 

4 

انواع (؛ ACو  DCمفهوم فیدبک و اهمیت و کاربرد آن؛ انواع فیدبک )منفی و مثبت و  -فیدبک 

سری و.....( و محاسبات بهره و امپدانس ورودی و خروجی در هر -های فیدبک )سریبندیشکل

 افزار مرتبطسازی با نرمبندی؛ شبیهشکل

6 6 

5 

کننده نمونه های عملیاتی؛ بررسی یک تقویتکنندهمفهوم و کاربرد تقویت -های عملیاتی کنندهتقویت

های عملیاتی ایدئال و غیر ایدئال؛ کنندهبلوک دیاگرام؛ مشخصات تقویتصورت ( به741مثال عنوان)به

 افزار مرتبطسازی با نرمشبیه

6 6 

6 

مدار وارونگر/ ناوارونگر: تحلیل، بررسی و حل  -های عملیاتی کنندهکاربردهای خطی و غیرخطی تقویت

کننده تفاضلی؛ جمع کننده؛ مبدل ولتاژ به جریان و جریان به ولتاژ؛ تهیه ولتاژ مرجع با مسئله؛ تقویت

موج و تمام موج؛ مدارهای های نیم ؛ یکسو کنندهOP-AMPولتاژ با  رگالتورهای عملیاتی؛ کنندهتقویت

 افزار مرتبطسازی با نرم؛ شبیهOP-AMPمحدودکننده و جابجا کننده با 

6 6 

 32 32 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 الکترونیکهای عملیاتی در کنندههای عملیاتی و کاربرد تقویتکنندهشناخت ساختاری تقویت

 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 بهزاد رضوی (مبانی میکروالکترونیک )ویراست دوم
-محمود دیانی 

 زارعمحمدحسین 
  نص

  نص احسانی اردکانی گری و میر مدارهای مجتمع آنالوگ

  شیخ بهایی  میرعشقیسید علی  مبانی الکترونیک

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 ساعتتعداد 
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  نص  محمدرضا مدبرنیا PSPICE SCHEMATICSمرجع کامل 

  نص  محمدرضا مدبرنیا تحلیل مدارهای الکترونیکی

 درس و کنکورالکترونیک
 –محمدرضا مدبرنیا 

 علیرضا سحاب
  نص 

 

مطلوب درس( یریادگیو  یط آموزشی)شرا یآموزش یاستانداردها –د   

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیادرس )سخنران، مباحثهروش تدریس و ارائه  -

 و...(.

 افزارهای مناسبسازی کامپیوتری با نرمهای عددی و شبیهسخنرانی، حل مسئله
 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  مجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدودPc Projector و کامپیوتر 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند 
 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 سازی کامپیوتریکتبی، تکالیف محاسباتی و تکالیف شبیهآزمون 
 

 

  

 مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی( یهایژگیو -

 حداقل مدرک: کارشناسی ارشد 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

  افزارهای مرتبط: بسیار خوبرایانه و نرممیزان تسلط به 

 میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب 
 



 

46 
 

 2درس آزمایشگاه الکترونیک  -3-13
 نوع درس: تخصصی

 -نیاز: پیش

 2الکترونیک هم نیاز: 

 های عملیاتیکنندهترانزیستوری چندطبقه و تقویتهای کنندههای مربوط به تقویتانجام آزمایشهدف کلی درس: 

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد
 )ساعت( یریادگیزمان 

 یعمل ینظر

1 
های کنندهتقویت ACو  DCها مربوط به تحلیل انجام آزمایش -های چندطبقه کنندهتقویت

 .MOFETو  BJT ،JFETچندطبقه )
1 9 

 6 1 ها مربوط به انواع منابع جریان و کاربردهای آنانجام آزمایش -منابع جریان  2

3 
های تفاضلی و محاسبات کنندهها مربوط به تقویتانجام آزمایش -های تفاضلی کنندهتقویت

DC  وAC هاآن 
1 6 

 6 1 فیدبک و مدارات کاربردیها مربوط به انجام آزمایش -فیدبک  4

5 
ها مربوط به انجام آزمایش -های عملیاتی ایدئال و غیر ایدئال کنندهمشخصات تقویت

 Op-AMP 741هایی مانند های عملیاتی ایدئال و غیر ایدئال با تراشهکنندهتقویت
1 9 

6 
کاربردهای خطی و های مربوط به انجام آزمایش -ها کنندهمدارات کاربردی با تقویت

 های عملیاتیکنندهغیرخطی تقویت
 12 

 48 1 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 های عملیاتیکنندههای ترانزیستوری چندطبقه و تقویتکنندههای مربوط به تقویتانجام آزمایش

 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 بهزاد رضوی (مبانی میکروالکترونیک )ویراست دوم
 -محمود دیانی

 محمدحسین زارع
  نص

  نص احسانی اردکانی گری و میر مدارهای مجتمع آنالوگ

  شیخ بهایی  سید علی میرعشقی مبانی الکترونیک

  نص  محمدرضا مدبرنیا PSPICE SCHEMATICSمرجع کامل 

  نص  محمدرضا مدبرنیا تحلیل مدارهای الکترونیکی

 درس و کنکورالکترونیک
محمدرضا مدبرنیا و 

 علیرضا سحاب
  نص 

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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(مطلوب درس یریادگیو  یط آموزشی)شرا یآموزش یاستانداردها –د   

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یاپروژه، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، یاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 سخنرانی، آزمایش عملی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید
 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  هامجهز به تجهیزات آزمایشگاهی الزم برای انجام آزمایش مترمربع 71آزمایشگاه با مساحت حدودی 

 وایت بورد با ابعاد مناسب 

  عدد 11به تعداد حداقل  موردنیازمیز کار مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی 

 میز و صندلی استاد 

  ،و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند کمد نگهداری قطعات 

 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

ای و ...(، گزارش پذیری، رعایت اخالق حرفهسازی، مشاهده رفتار )مسئولیتهای شبیهانجام کار در محیطآزمون کتبی، آزمون عملی، 

 های آزمایشگاهی و سایر موارد نظر مدرس آزمایشگاهفعالیت

 
 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

  :کارشناسی ارشدحداقل مدرک 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 افزارهای مرتبط: بسیار خوبمیزان تسلط به رایانه و نرم 

 میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب 
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 صنعتیدرس کنترل  -3-14
 تخصصی نوع درس:

 نیاز: مدارهای دیجیتال و ریزپردازندهپیش

 -هم نیاز: 

 (PLCریزی )برنامههدف کلی درس: آشنایی با کنترلرهای منطقی قابل

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

 1 3 ایهای دستی و رلهمزایای کنترل کامپیوتری بر کنترلمعرفی  -گرهای کامپیوتری مزایای کنترل 1

2 

مبناها و تبدیل مبناها به یکدیگر؛ اصول کارکرد  -ها فالپهای منطقی، فیلیپیادآوری مبناها، گیت

و  NAND, NOR, XORهای (؛ اصول کارکرد گیتOR-AND-NOTهای پایه )گیت

XNOR یهافالپپیلیف؛ اصول کارکرد JK  وSR 

6 1 

3 

های منطقی؛ طراحی تایمر دیجیتال با طراحی مدارات فرمان با گیت -طراحی مدارهای فرمان 

 هافالپپیلیف

 Electronicافزارهای مرتبط مانند سازی مدارها با نرم؛ پیادههافالپپیلیفطراحی مدارات فرمان با 

Workbench ... و 

4 6 

4 

، CPUشامل  PLC)اجزای  PLCبررسی ساختمان کلی یک  - PLCافزار ای بر سختمقدمه

RAM ،ROM های بندی ماژولو ...(؛ پیکرهPLC  از قبیلCPU ،SM ،FM ،CP ،IM  وPS 

(؛ PSو  CPU ،SM ،FM ،CP،IM)شامل  PLCهای ؛ بررسی ماژولSTEP7افزار با نرم

 Modularهای  PLCو  Compactهای  PLCمقایسه 

4 1 

5 

؛ معرفی FBDو  Ladder ،STLنویسی های برنامهمعرفی انواع زبان - PLCنویسی زبان برنامه

، BitLogicگانه از قبیل: های سهانواع دستورات، تعاریف و امکانات مرتبط با زبان

Comparator ،Convert Rotate  وShift ،Move ،Counter ،timer دستورات ریاضی ،

 Jumpو  Word Logicریاضی برای اعداد اعشاری،  برای اعداد صحیح، دستورات

6 6 

6 
؛ فراگیری نحوه نوشتن انواع برنامه داخل آن؛ آشنایی با Plc Simافزار آشنایی با نرم -سازی شبیه

 انواع امکانات مربوطه
1 8 

7 

، PC Adaptorهای شبکه )کابل از طریق کابل PLCآشنایی با نحوه اتصال  - PLCریزی برنامه

افزارهای و نحوه تنظیمات انتقال برنامه با نرم PC( به Ethernetو کابل  Profibus DPکابل 

Step7  وPlc Sim 

3 6 

8 
، منچستر و RS232،RS485های سریال تشریح و مقایسه پروتکل -های ارتباطی پروتکل

CSMA/CD  افزار ازنظر سرعت انتقال داده و طول کابل ارتباطی و نوع داده با نرم هاآنو مقایسه
STEP7 

6 6 

 32 32 جمع

 

 

 یعمل ینظر 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 (PLCریزی )برنامهآشنایی با کنترلرهای منطقی قابل

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 PLCعملکرد و کاربردهای 

 در اتوماسیون صنعتی
 یان وارناک

 –اکبر صفوی دکتر سید علی

 مهندس حسین شجاعی 
  نص

  آفرتگ  مهندس فربد قابوسی PLCمرجع کامل 

  سید حجت سبزپوشان PLCخودکاری با 
دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 

ریزی برنامههای قابلکنندهکنترل

 با مدارات کاربردی جدید

  –فرامرز خوش لفظ 

 حسن صمدی آذر
  صفار 

PLC صفار  مهندس اسداهلل کاظمی مقدماتی  

مطلوب درس( یریادگیو  یط آموزشی)شرا یآموزش یاستانداردها –د   

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یاکارگاه، آزمایشگاه، پروژه، تمرین و تکرار، یاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 افزارهای مناسبسازی کامپیوتری با نرمهای عددی و شبیهسخنرانی، حل مسئله
 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  مجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدودPc Projector و کامپیوتر 

 وایت بورد مناسب 

 عدد 31صندلی دانشجویی به تعداد  میز و 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند 
 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 سازی کامپیوتریآزمون کتبی و تکالیف شبیه

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

 حداقل مدرک: کارشناسی ارشد 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 افزارهای مرتبط: بسیار خوبمیزان تسلط به رایانه و نرم 

 میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب 
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 فنیدرس زبان  -3-15 
 نوع درس: تخصصی

 نیاز: زبان خارجیپیش

 -هم نیاز: 

 هدف کلی درس: ترجمه انگلیسی به فارسی متون ساده تخصصی الکترونیک

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

 1 4 الکتریکی مدار با انگلیسی به فارسی مرتبط ساده متن یک ترجمه -های ساده ترجمه متن 1

2 

 با قطعات مرتبط هایمتن فارسی به انگلیسی ترجمه -های مربوط به عناصر الکترونیکی ترجمه متن

 ,BJTدیود، ترانزیستور ) مقاومت، خازن، مانند الکترونیک در حوزه برق و آن نقش و الکتریکی

FETعلمی مراجع معتبر ترانسدیوسر از و (، ترانسفورمر 

4 1 

3 
 فارسی به انگلیسی ترجمه -های مربوط به کاربردهای عناصر الکترونیکی در تجهیزات ترجمه متن

 در تجهیزات برقی از مراجع معتبر علمی با کاربردهای عناصر الکترونیکی مرتبط هایمتن
4 1 

4 

های قسمت متون فارسی به انگلیسی ترجمه -افزارهای عمومی به نرمهای مربوط ترجمه متن

مانند  Microsoft Officeافزارهای پرکاربرد عمومی همچون ( نرمHelpکاربردی راهنمای )

 و ... Excelپاورپوینت،

4 1 

5 

های قسمت متون فارسی به انگلیسی ترجمه -افزارهای تخصصی های مربوط به نرمترجمه متن

 ,MultiSimافزارهای پرکاربرد تخصصی حوزه الکترونیک همچون ( نرمHelpدی راهنمای )کاربر

Altium Designer, Protuse و مانند آن 

4 1 

6 
تلفیقی  یا الکترونیکی دستگاه کاربری راهنمای فارسی به ترجمه انگلیسی -کاربری  ترجمه راهنمای

 (Instruction manual)خانگی 
2 1 

7 

 دیتا ها،فارسی هندبوک به انگلیسی آشنایی با نحوه ترجمه -کاتالوگ، دیتاشیت قطعات ترجمه 

 هایماژول و ( قطعاتDatasheet) اطالعات برگه از هایینیز ترجمه نمونه و هابوک ها، دیتاشیت

 و مانند آن دیودها گرها،حس مانند الکترونیکی

6 1 

8 
، جاهای خالی، True/falseهای مختلف آموزشی مانند تمرین درک مطلب با روش -درک مطلب 

 ساختن پاراگراف با مرتب کردن جمالت و ترجمه
4 1 

 1 32 جمع

 

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

های مکتوب و استفاده از منابع و مقاالت از رسانه عمومی الکترونیکترجمه انگلیسی به فارسی متون ساده تخصصی فنی مرتبط با رشته 

 و غیر مکتوب

 

  

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

زبان تخصصی برق برای 

دانشجویان برق، الکترونیک، 

 کنترل و مخابرات

  سمت  منوچهر حقانی

تخصصی برق و زبان 

الکترونیک برای دانشجویان 

 دوره کاردانی

  صموتی، چاپ: اهورا  سید محمود صموتی

آشنایی با مهندسی برق )زبان 

 تخصصی برق(

علیرضا نقش و مینو 

 میرفتاح
  پژوهان بریندانش 

 زبان تخصصی مهندسی برق
کار، سجاد مجید گندم

 دادفر و مهرداد قهرمانی
  سها دانش 

Oxford English for 

Electronics: Student's 

Book 

Eric H. Glendinning, 

and John McEwan 
 Oxford University 

press 
 

Oxford English for 

Electrical and 

Mechanical Engineering 

Eric H. Glendinning, 

and John McEwan 
 Oxford University 

press 
 

English for Electrical 

Engineering: Power, 

Electronic, 

Communication & 

Control 

Eric H. 

Glendinning, and 

Norman Glendinning 

 Khate Sefid Press January 2014 

 

  

https://www.goodreads.com/author/show/654885.Eric_H_Glendinning
https://www.goodreads.com/author/show/810964.John_McEwan
https://www.goodreads.com/author/show/654885.Eric_H_Glendinning
https://www.goodreads.com/author/show/810964.John_McEwan
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Eric+H.+Glendinning&search-alias=books&field-author=Eric+H.+Glendinning&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Eric+H.+Glendinning&search-alias=books&field-author=Eric+H.+Glendinning&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Norman+Glendinning&search-alias=books&field-author=Norman+Glendinning&sort=relevancerank
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د 

 ی، پژوهش، گروه، مطالعه موردیاپروژهشگاه، یارگاه، آزماکرار، کن و تی، تمریامباحثهس و ارائه درس )سخنران، یروش تدر -

 و...(.

 در فردی قالب ترجمه در مباحث تمام در و باشند فعال باید دانشجویان درس کالس در و بوده تعاملی صورتبه کالسی هایفعالیت

 کنندمشارکت  مطالب ارائه و سخنرانی وگو،گفت و با بحث کالس

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  مجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدودPc Projector و کامپیوتر 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند 
 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحئه مقاالت و ار، اراکو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 درترم آن و ارائه تصاویر و نمودارها جداول، الکترونیک شامل تخصصی متون آزمون کتبی؛ انجام پروژه شامل

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

 حداقل مدرک: کارشناسی ارشد 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 افزارهای مرتبط: بسیار خوبمیزان تسلط به رایانه و نرم 

 میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب 
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 مدارهای مجتمع خطیدرس  -3-16
 اختیارینوع  درس: 

 2الکترونیک نیاز: پیش

 - هم نیاز:

های ایزوله، کنندههای هدایت انتقالی، تقویتکنندههای ابزار دقیق، تقویتکنندههای عملیاتی، تقویتکنندهآشنایی با تقویتهدف کلی درس: 

 .های مولدهای شکل موجتراشه

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

1 

کننده عملیاتی ایدئال و پارامترهای تقویت -های عملیاتی و کاربردهای عمومی آن کنندهتقویت

کننده امپ شامل کاربردهای خطی و غیرخطی؛ معرفی برخی کاربردهای خطی تقویتکاربردهای آپ

کننده، انتگرال گیر، مشتق گیر، تفاضلی، فیلترهای  کننده وارونگر، نا وارونگر، جمععملیاتی مانند تقویت

کننده عملیاتی مانند مقایسه کننده ولتاژ، فعال، مبدل امپدانس؛ معرفی برخی کاربردهای غیرخطی تقویت

کننده عملیاتی واقعی شامل مقاومت ورودی، اشمیت تریگر، مولد موج مربعی؛ معرفی پارامترهای تقویت

د مشترک، سرعت چرخش، ولتاژ افست ورودی و خروجی، جریان مقاومت خروجی، نسبت رد م

کننده ولتاژ، تایمر و اسیالتور و مدارهای بایاس ورودی؛ انجام عملیات ریاضی )جمع و تفریق(، مقایسه

گذر باند پهن و باند باریک با استفاده از کننده عملیاتی؛ فیلتر میانبا تقویت گیریتست و اندازه

 کننده عملیاتیعملیاتی؛ فیلترهای فعال مرتبه اول و دوم با تقویتکننده تقویت

8 12 

2 

های ابزار دقیق؛ کنندهکننده ابزار دقیق؛ مشخصات تقویتساختار تقویت -های ابزار دقیق کنندهتقویت

، INA110 ،AD620 ،AD624 ،AD8222کننده ابزار دقیق مانند معرفی چند تراشه تقویت

AD8253 ،AD8428 ،AD8420کننده ابزار دقیق شامل تقویت سیگنال ؛ برخی کاربردهای تقویت

و  Refهای های قلبی و ساخت منبع جریان دقیق؛ بررسی پایهخروجی مبدل فشار، تقویت سیگنال

Sense هاکنندهدر تقویت 

6 6 

3 

ند تراشه های هدایت انتقالی؛ معرفی چکنندهساختار تقویت -های هدایت انتقالی کنندهتقویت

در نقش  OTAمانند  OTA؛ برخی کاربردهای CA3080 ،5517کننده هدایت انتقالی مانند تقویت

کننده در نقش اشمیت تریگر، تقویت OTAعنوان مدوالتور دامنه، به OTAکننده وارونگر، تقویت

 شده با ولتاژشده با ولتاژ، اسیالتور کنترلشده با ولتاژ، مقاومت کنترلکنترل

6 3 

4 

های ایزوله؛ کنندههای ایزوله؛ انواع تقویتکنندهفلسفه استفاده از تقویت -های ایزوله کنندهتقویت

؛ AD215 ،AD295های ایزوله ترانسفورماتوری و معرفی چند نمونه آن مانند کنندهتقویت

؛ برخی ISO100، 3652، 3650های ایزوله نوری و معرفی چند نمونه آن مانند کنندهتقویت

کننده در نقش تقویت OTAمانند  OTAهای ایزوله؛ برخی کاربردهای کنندهکاربردهای تقویت

شده با کننده کنترلدر نقش اشمیت تریگر، تقویت OTAعنوان مدوالتور دامنه، به OTAوارونگر، 

 شده با ولتاژشده با ولتاژ، اسیالتور کنترلولتاژ، مقاومت کنترل

6 3 

5 
های مولد شکل موج؛ معرفی چند نمونه تراشه فلسفه استفاده از تراشه -ولد شکل موج های متراشه

های ؛ معرفی برخی کاربردهای تراشهMAX038و  XR2209 ،XR2206مولد شکل موج مانند 
6 8 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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و  FM، مدوالسیون FSKای و مربعی، مدوالسیون مولد شکل موج مانند تولید موج دندانه اره

و  FSK ،AMای و مربعی و مدوالسیون ارهوه انجام تولید موج دندان؛ بررسی نحAMمدوالسیون 

FM  ؛ انجام مدوالسیون 2216با استفاده از تراشهFM  2216با استفاده از تراشه 

 32 32 جمع

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

های های ایزوله، تراشهکنندههای هدایت انتقالی، تقویتکنندههای ابزار دقیق، تقویتکنندهتقویت های عملیاتی،کنندهآشنایی با تقویت

 مولدهای شکل موج

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 پروفسور حسابی  امیرحسین رضایی و محمدرضا ذهابی گیری الکترونیکیاندازه

 1398   سید حسن نبوی، حسین ساالر عابدی مدارهای مجتمع خطی

Electronic devices (7th edition) Thomas L. Floyd  Prentice Hall 2005 

مطلوب درس( یریادگیو  یط آموزشی)شرا یآموزش یاستانداردها –د   

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  مجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدودPc Projector و کامپیوتر 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند 
 

رفع  -یابی))عیب ییشناسا آزمون -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

خود  ،یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 سازی کامپیوتریآزمون کتبی و تکالیف شبیه

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

 حداقل مدرک: کارشناسی ارشد 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :اندازی تجهیزات پزشکیصنعتی و تعمیر و راهسال کامالً مرتبط در اتوماسیون  1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 افزارهای مرتبط: بسیار خوبمیزان تسلط به رایانه و نرم 

 میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب 

 

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 نعتی و پزشکیسخنرانی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید و بیان کاربرد مباحث درس در تجهیزات ص
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 ARMمیکروکنترلرهای درس  -3-17
 اختیارینوع درس: 

 1یکروکامپیوتر منیاز: پیش

 - هم نیاز:

 .ARMبیتی با هسته  32آشنایی با میکروکنترلرهای هدف کلی درس: 

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

1 

با  هاآنو مقایسه  RISC ،CISC ،ARMها از قبیل های پردازندهمعرفی انواع معماری -مقدمه 

و ...؛ کاربردهای  NXP ،STMمانند  ARMیکدیگر؛ معرفی و مقایسه انواع میکروکنترلرهای با هسته 

 ARMصنعتی میکروکنترلرهای مبتنی بر هسته 

3 1 

2 

 ARMمعرفی امکانات میکروکنترلر  -( NXP ،LPC1768)ترجیحاً سری  ARMمعرفی میکروکنترلر 

، وقفه، مبدل WDTهای داخلی، واحدهای جانبی از قبیل تایمر/کانتر، تعداد پایه، انواع حافظه ازلحاظ

، UART ،USB ،SPI(، ارتباط سریال DAC( و دیجیتال به آنالوگ )ADCآنالوگ به دیجیتال )

SSP ،I2C ،I2S ،CAN ،JTAG ،PLL ،DMAسازهای ، تنظیمات فرکانس کاری با نوسان

 ولتاژ کاری و ...داخلی/خارجی، 

3 1 

3 

معرفی انواع معماری دستورات از قبیل ثبات به ثبات، کار با حافظه و  -معرفی معماری دستورات 

کارگیری آن در میکروکنترلر، نحوه اجرای ( و بهPipelineدستورات کنترلی، معماری خط لوله )

نقشه حافظه، معماری مجموعه ها، فضای آدرس و های مختلف کاری پردازنده، ثباتدستورات، حالت

مانند کامپایلر  Cنویسی دستورات؛ معرفی مجموعه دستورات}ترجیحاً اسمبلی{؛ انتخاب ابزار برنامه

Keil uVision ریزی نویسی، نحوه اجرای برنامه و خطایابی، نحوه برنامهو معرفی محیط برنامه

 میکروکنترلر و ...

4 6 

4 

(، برنامه LEDهای پایه از قبیل: خروجی ساده )نمایش بر روی سازی برنامهشبیه -های پایه اجرای برنامه

(، اجرای برنامه ورود داده Segment-7قسمتی )ایجاد تأخیر، نمایش اعداد بر روی نمایشگرهای هفت

 و ... DCاندازی موتور ، راهStrobeصورت مستقیم و مبتنی بر بیت به

6 6 

5 

های مربوطه و اجرای برنامه تأخیر معرفی اصول کارکرد تایمر، انواع تایمرهای میکروکنترلر، ثبات -تایمر 

سازی بر روی یک بورد آموزشی و نمایش نتایج سازی برنامه }اجرای عملی / شبیهبه کمک تایمر به شبیه

 شود.{به دانشجویان توصیه می

3 3 

6 

های مربوطه و و کاربردهای عملی آن؛ معرفی ثبات PWMتعریف  -( PWMمدوالسیون پهنای باند )

( مختلف }به همراه Duty Cycleهای کاری )های مربعی با چرخههای آن؛ ایجاد پالسانواع حالت

 سازی و یا اجرای عملی بر روی بوردهای آموزشی{شبیه

3 3 

7 

های پایه و کاربردی با وقفه؛ انجام برنامههای مرتبط معرفی انواع واحدهای وقفه دهنده و ثبات -وقفه 

سازی }اجرای عملی بر روی یک بورد آموزشی و نمایش نتایج به مختلف مبتنی بر وقفه به همراه شبیه

 شود.{دانشجویان توصیه می

3 3 

 3 3های مبدل آنالوگ به معرفی قابلیت -( DAC( و دیجیتال به آنالوگ )ADCمبدل آنالوگ به دیجیتال ) 8

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد
 32 32 تعداد ساعت
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های های مربوطه و حالت( میکروکنترلر؛ معرفی ثباتDAC( و دیجیتال به آنالوگ )ADCتال )دیجی

مانند خواندن ولتاژ  ADCسازی مبتنی بر های کاربردی مختلف یا شبیهمختلف کاری؛ انجام برنامه

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

9 

 Dotای )های کاربردی از قبیل ماتریس نقطهنویسی پروژهبرنامه - (1)های کاربردی انجام پروژه

Matrixصفحه ،)( کلیدKeyPadموتور پله ،) ،ایLCD  ،کاراکتریLCD ( گرافیکیGLCD ماژول ،)

TFT LCD های وایرلس، بلوتوث، ضبط و پخش اینچی، ماژول 3.2رنگی تمامMP3 های و انواع فایل

، اجرای ارسال و MMC/SD، انتقال اطالعات با کارت حافظه OV7670صوتی، دوربین دیجیتال 

و ... }اجرای عملی بر روی یک بورد  CAN، واسط ارتباطی RS485دریافت اطالعات سریال، واسط 

 شود{.و نمایش نتایج به دانشجویان توصیه می یسازهیشبآموزشی یا 

4 8 

 32 32 جمع

در قالب پروژه به دانشجویان جهت انجام و  هاآنشود که تعدادی از های کاربردی، پیشنهاد میبا توجه به اهمیت انجام کلیه پروژه (1)

 سازی تکلیف شود.شبیه

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 ARMبیتی با هسته  32آشنایی با میکروکنترلرهای 

 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

افزاری رمدر محیط ن ARMنویسی میکروکنترلرهای برنامه

Keil uVision ای با استفاده از توابع کتابخانهCMSIS 
  نیاز دانش  محمد ارکانی

 LPC 1768 ARM CORTEXآموزش میکروکنترلر 

- M3 

 –جواد شورانگیز حقیقی 

 محمود طباطبایی 
  مهرگان 

  دیباگران  محمدمهدی صفی LPC1768سری  ARMمیکروکنترلر 

 

  

http://niaze-danesh.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-ARM-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-Keil-u-Vision-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-CMSIS
http://niaze-danesh.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-ARM-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-Keil-u-Vision-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-CMSIS
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مطلوب درس( یریادگیو  یط آموزشی)شرا یآموزش یاستانداردها –د   

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 سخنرانی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید
 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  مجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدودPc Projector  و کامپیوتر }ترجیحاً یک بورد آموزشی میکروکنترلرARM 

 در کالس وجود داشته باشد.{ هابرنامهجهت نمایش اجرای عملی 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند 

 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعا)مسئولیترفتار 

 سنجی و ...(

 شدهسازیشبیه یهاطیمحار در کو انجام  یتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسش

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

 حداقل مدرک: کارشناسی ارشد 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 افزارهای مرتبط: بسیار خوبمیزان تسلط به رایانه و نرم 

 میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب 
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 درس کاربرد ابزار دقیق و کنترل -3-18
  اختیاری نوع درس:

 1نیاز: الکترونیک پیش

 -:هم نیاز

 هاآنکارگیری هدف کلی درس: آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق، کاربردها و نحوه به

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

1 
های کنترل صنعتی و سیستم حلقه بسته و نقش فیدبک مقایسه کننده و ... آشنایی با سیستم -مقدمه 

 در یک سیستم حلقه بسته
2 1 

2 
های کنترلی و فرق آن با ترنسمیتر و معرفی سنسور و نقش آن در سیستم -سنسور و کاربرد آن 

 ساز مانند پروتئوسافزار شبیهنرمطور کامل؛ آشنایی با ترنسدیوسر و بیان خواص سنسور به
3 2 

3 

و  LVDTبررسی سنسورهای وضعیت مانند پتانسیومتر و سلفی و خازنی و  -سنسور وضعیت 

سازی( و نحوه تبدیل جابجایی ؛ آشنایی عملی با پتانسیومتر )شبیههاآنآلتراسونیک و مدارات جانبی 

 ولتاژ

3 3 

4 

و سنسورهای  PTC ،NTCبررسی انواع سنسورهای دما از قبیل ترموکوپل،  -سنسور دما 

سازی پل وتسون و خواندن ولتاژ پل و خواندن دما و بی متال؛ شبیه LM35هادی از قبیل نیمه

 توسط پل PTCتوسط سنسور 

3 3 

5 
شکل و استرین گیج و سنسور  Uآشنایی با سنسورهای فشار از قبیل سنسور  -سنسور فشار 

 شکل U؛ نحوه محاسبه فشار از روی لوله هاآنیافراگمی و روابط و مسائل د
3 1 

6 
آشنایی با سنسورهای فلو مانند فلومتر توربینی و روتامتر و سنسورهای  - (Flowسنسور فلو )

 سازی آنشتاب و ...؛ بررسی فلومتر توربینی و نقش سرعت در تولید ولتاژ در یک آرمیچر و شبیه
3 3 

7 

آشنایی با سنسورهای محاسبه سرعت چرخش محور مانند شفت انکودر مطلق، افزایشی  -انکودر 

و تاکومتر؛ آشنایی با طریقه خواندن سرعت گردش محور روتور توسط شفت انکودر نوری و 

 سازی آنشبیه

3 3 

8 

ها کنندهو نقش کنترل PIDو  P ،PI ،PDهای کنندهآشنایی با کنترل -های حلقه بسته کنندهکنترل

وسیله مدارات ها بهکنندهها و نحوه ایجاد کنترلامپهای کنترل صنعتی؛ بررسی عملکرد آپدر حلقه

 هاآنسازی امپی و شبیهآپ

3 3 

9 
آشنایی با مدارات زیرو و اسپن و نحوه کالیبراسیون سنسورها؛ ایجاد مدارهای زیرو  -کالیبراسیون 

 سازیو شبیه 741امپ وسیله آپ و اسپن به
3 3 

11 

در صنعت؛ آشنایی با  هاآنها و نقش  PLCآشنایی با  -( PLCریزی )برنامهگرهای قابلکنترل

؛ آشنایی S7-300افزارهای سری جدید مانند های زیمنس آلمان و انواع سخت PLCهای خانواده

؛ بیان STLو  FBDو  LADDERصورت به PLCنویسی و نحوه برنامه STEP7افزار با نرم

نویسی در ؛ برنامهSTEP7افزار نویسی در نرمبیان دستورات و برنامه STEP7افزار دستورات نرم

6 12 

 یعمل ینظر 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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STEP7افزار وسیله نرمبه هاآننویسی ؛ بیان چند مثال صنعتی و برنامهSTEP7 

 32 32 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 هاآنکارگیری آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق، کاربردها و نحوه به

 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  سها دانش  هی و ابراهیم فردرحیم جهانشا دقیق و کنترل صنعتی امگا ابزار

 PLCعملکرد و کاربردهای 

 در اتوماسیون صنعتی
 یان وارناک

اکبر صفوی سید علی

 حسین شجاعی-
  نص

  آفرتگ  فربد قابوسی PLCمرجع کامل 

  سید حجت سبزپوشان PLCخودکاری با 
دانشگاه علم و صنعت 

 ایران
 

ریزی برنامههای قابلکنندهکنترل

 کاربردی جدیدبا مدارات 

فرامرز خوش لفظ و حسن 

 صمدی آذر
  صفار 

PLC صفار  مهندس اسداهلل کاظمی مقدماتی  

 

  

http://niaze-danesh.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-ARM-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-Keil-u-Vision-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-CMSIS
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مطلوب درس( یریادگیو  یط آموزشی)شرا یآموزش یاستانداردها –د   

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  مجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدودPc Projector و کامپیوتر 

 ریزی افزار افزار برنامهسازی مرتبط و نرمافزارهای شبیهنرمPLC 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند 

 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 آزمون کتبی و ارائه پروژه

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

  :کارشناسی ارشدحداقل مدرک 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 بسیار خوبافزارهای مرتبط: میزان تسلط به رایانه و نرم 

  :خوبمیزان تسلط به زبان انگلیسی 

 

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 سخنرانی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید
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 1 درس الکترونیک صنعتی -3-19
 نوع درس: تخصصی

 1نیاز: الکترونیک پیش

 -هم نیاز: 

 هدف کلی درس: آشنایی با عناصر، محاسبات و قطعات حوزه الکترونیک صنعتی

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

1 

های الکترونیک قدرت در ها و خصوصیات المانویژگی -ها های قدرت و روابط ریاضی آنمعرفی المان

سوساز، چاپرها، های الکترونیک قدرت )انواع یکبندی مبدلحد نمایش قطعات و بیان کلیات؛ تقسیم

و مدوالسیون پهنای پالس  PWMاینورترها، کانورترها و سیکلو کانورترها، مدوالسیون پهنای پالس 

 -های الکترونیک قدرت، تعریف عملکرد دیود و منحنی مشخصه دیود قدرت(؛ المانSPWMسینوسی 

سری  R-Cو  R-L انواع دیودهای قدرت؛ مروری بر بعضی از روابط ریاضی موردنیاز؛ مروری بر مدارهای

 سازی مرتبطزارهای شبیهافدر نرم های شارژ و دشارژو رسم کلی منحنی DCبا منبع ولتاژ 

2 4 

2 

سوسازها، دیود سوسازهای دیودی تک فاز و پارامترهای یکیک -سوسازی و محاسبات مربوطه یک

سلفی؛ تک فاز تمام  -کموتاسیون و آثار وجود آن؛ تک فاز نیم موج دیودی با بارهای اهمی خالص و اهمی

سوساز ترانس سر وسط دیودی با سلفی؛ یک -موج دیودی )پل تک فاز( با بارهای اهمی خالص و اهمی

سلفی؛ تعریف و محاسبه مقادیر متوسط و مؤثر ولتاژ و جریان و محاسبه  -بارهای اهمی خالص و اهمی

و راندمان یکسوکننده، ضریب شکل و ضریب ریپل و ضریب استفاده ترانسفورمر در  Pacتوان متوسط و

 افزارهای مرتبطسازی در نرمو شبیه جود آنسوسازها؛ تعریف دیود کموتاسیون و اثرات ویک

2 6 

3 

عملکرد و رسم مشخصه و...؛ بررسی  -سوسازهای تک فاز تریستوری تریستور و بررسی یک

سوسازهای تک فاز تریستوری نیم موج و تمام موج )نیمه کنترل و تمام کنترل( با بارهای اهمی، اهمی یک

 افزارهای مرتبطسازی در نرمو شبیه RLCسلفی و  -

2 6 

4 

ها؛ دیودی و تریستوری، سه سوسازهای چندفازه و محاسبه مقدار متوسط ولتاژ در آنیک -سوسازی یک

 پالسه Pسوساز فاز نیم موج و تمام موج و شش فاز نیم موج و فرم کلی محاسبه مقدار متوسط در یک یک

 افزارهای مرتبطسازی در نرمو شبیه

2 4 

5 

های اپ امپ سیساز با آیساده؛ مدارات نوسان RCمدارات  -های تحریک )روشن کردن( تریستور روش

های خاص ؛ مدارات کنترل فاز با آی سیPUTو  UJTساز با ترانزیستور تک اتصالی و ...؛ مدارات نوسان

ها و تحلیل و اجرای یجاد پالس با میکروکنترلر مقایسه عمومی روشو ...؛ مدارات ا TCA785تریگر مثل 

 افزارهای مرتبطسازی در نرمو و شبیه حداقل دو روش

2 6 

6 

های تعریف نماد، عملکرد کلی و کاربردهای عناصر الکترونیک قدرت؛ سوئیچ -عناصر الکترونیک قدرت 

AC های )مثل ترایاک، دیود چهارالیه و دیاک( و سوئیچDC  مثل ترانزیستورهای قدرت نظیر(BJT  ،ها

Mosfet  ها وIGBT های الکترونیک قدرت در مقابل نرخ افزایش جریان و نرخ ها(؛ حفاظت سوئیچ

رانزیستور افزایش ولتاژ؛ شناسایی و تست قطعات الکترونیک قدرت شامل دیود، تریستور، تریاک، انواع ت

(BJT, Mosfet, IGBT) 

2 1 

 یعمل ینظر 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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7 
، ها و مشاهده شکل ظاهری انواع گرمابرمحاسبه انتقال گرما و تلف توان در آن -( Heatsinkگرمابرها )

 هاشناخت انواع باتری و مقایسه آن
2 1 

8 

متغیر و بیان مفهوم  DCثابت به  DCچاپرها )برشگرها/ مبدل  -ها مرور بعضی از انواع مبدل و کار با آن

یک جهته و دوجهته و مبدل  DCها و بیان مفهوم درایو یک جهته(؛ اینورترها )معکوس کننده DCدرایو 

DC  بهAC( ؛ مدوالسیون پهنای پالس)PWM و بیان مفهوم درایو )AC ؛ پارامترهای عمومی موردنیاز

 افزارهای مرتبطسازی در نرمو شبیه ACطور خاص کار با یک نوع درایو و به ACبرای کار با درایوهای 

2 6 

 32 16 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

کار  هاآنکلی بشناسد و با را به DC, ACسوسازی را به دست آورد. انواع مبدل و درایوهای سوساز را بشناسد. پارامترهای یکانواع یک

 های تحریک تریستور داشته باشد.کند. قطعات الکترونیک قدرت را شناسد. محاسبات عمومی گرمابرها را بداند. آشنایی کلی با روش

 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1383 خراسان حسین شفیقی شهر سیریل لندر الکترونیک صنعتی

 م هـ رشید الکترونیک صنعتی
 –علیرضا صداقتی 

 بهزاد قهرمان 
 1392 جهان فردا

 1389 دانشگاه امیرکبیر جواد شکراللهی دانیل هارت الکترونیک قدرت
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مطلوب درس( یریادگیو  یط آموزشی)شرا یآموزش یاستانداردها –د   

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  مجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدودPc Projector و کامپیوتر 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند 

 

رفع  -یابی))عیب ییشناسا آزمون -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

خود  ،یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 آزمون کتبی و ارائه پروژه

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

  :کارشناسی ارشدحداقل مدرک 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 بسیار خوبافزارهای مرتبط: میزان تسلط به رایانه و نرم 

  :خوبمیزان تسلط به زبان انگلیسی 

 

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 سخنرانی، مباحثه، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید
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 1صنعتی درس آزمایشگاه الکترونیک  -3-21
 نوع درس: تخصصی

 -نیاز: پیش

 1 صنعتی الکترونیکهم نیاز: 

 از طریق آزمایش 1در درس الکترونیک صنعتی شدهخواندهتعمیق مطالب هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 
 -موج دیودی با بار اهمی و بار اهمیتکفاز نیم کننده کسویهای مربوط به انجام آزمایش

 سلفی
1 3 

2 
های مربوط به یکسوکننده تمام موج دیودی با ترانس سر وسط دار با بار انجام آزمایش

 سلفی -اهمی و اهمی
1 3 

3 
 -های مربوط به یکسوکننده تمام موج دیودی نوع پل با بار اهمی و بار اهمیانجام آزمایش

 سلفی
1 3 

4 
 -های مربوط به یکسوکننده سه فاز نیم موج دیودی با بار اهمی و بار اهمیانجام آزمایش

 سلفی
1 3 

5 
 -مربوط به یکسوکننده سه فاز تمام موج دیودی با بار اهمی و بار اهمی هایانجام آزمایش

 سلفی
1 3 

 3 1 ترایاک های مربوط به منحنی مشخصه تریستور وانجام آزمایش 6

 UJT 1 3 سازنوسانهای مربوط به انجام آزمایش 7

 3 1 سلفی -موج تریستوری با بار اهمی و بار اهمیمربوط به یکسوکننده نیمهای انجام آزمایش 8

 3 1 سلفی -موج تریستوری با بار اهمی و بار اهمیهای مربوط به یکسوکننده تمامانجام آزمایش 9

 3 1 مشخصه آنهای مربوط به آشنایی با دیاک و پیدا کردن منحنی انجام آزمایش 11

 3 1 (های مربوط به بررسی فرایند روشن و خاموش شدن تریستور )کموتاسیونانجام آزمایش 11

 3 1 های مربوط به کنترل دور موتور توسط تریستور و ترایاکانجام آزمایش 12

 DC 1 3به  DC هایمبدلهای مربوط به انجام آزمایش 13

 AC 1 3های مربوط به کار با درایوهای انجام آزمایش 14

15 
های جامانده در طول ترم و آمادگی برای آزمون و تکرار آزمایش یتکمیلهای انجام آزمایش

 عملی
1 3 

 3 1 ترمپایانآزمون عملی  16

 48 1 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 در درس الکترونیک صنعتی شدهمطرحدرک عملی مفاهیم 

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 بهزاد رضوی (مبانی میکروالکترونیک )ویراست دوم
 -دیانی محمود

 محمدحسین زارع
  نص

  نص احسانی اردکانی گری و میر مدارهای مجتمع آنالوگ

  شیخ بهایی  سید علی میرعشقی مبانی الکترونیک

  نص  محمدرضا مدبرنیا PSPICE SCHEMATICSمرجع کامل 

  نص  محمدرضا مدبرنیا تحلیل مدارهای الکترونیکی

 الکترونیک درس و کنکور
مدبرنیا و محمدرضا 

 علیرضا سحاب
  نص 

 

استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس –د   

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 اسالیدسخنرانی، آزمایش عملی، تمرین و تکرار، فیلم و 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  هامترمربع مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی الزم برای انجام آزمایش 71آزمایشگاه با مساحت حدودی 

 وایت بورد با ابعاد مناسب 

  عدد 11میز کار مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز به تعداد حداقل 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآوامکانات مانند کمد نگهداری قطعات، رختسایر 
 

رفع  -یابیآزمون شناسایی ))عیب -شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملکردی یهاروش سنجش و ارزشیابی درس )پرسش -

عملی و انشایی، مشاهده  یهاها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازیشبیه یهاطیعیب و ...(( انجام کار در مح

تحقیقاتی، خود  یهاتیها گزارش فعالو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح یاپذیری، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

ای و ...(، گزارش پذیری، رعایت اخالق حرفهسازی، مشاهده رفتار )مسئولیتهای شبیهآزمون عملی، آزمون کتبی، انجام کار در محیط

 های آزمایشگاهی و سایر موارد نظر مدرس آزمایشگاهفعالیت

 

 مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی( یهایژگیو -

 حداقل مدرک: کارشناسی ارشد 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 افزارهای مرتبط: بسیار خوبمیزان تسلط به رایانه و نرم 

 میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب 
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 های الکتریکیماشیندرس  -3-21
درس: تخصصینوع   

سیو مغناط فیزیک الکتریسیتهنیاز: پیش  

 -هم نیاز: 

 های الکتریکیکارکرد و مفاهیم ماشینآشنایی با اصول هدف کلی درس: 

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

1 

آشنایی با مفاهیم میدان مغناطیسی، فوران مغناطیسی، چگالی فوران مغناطیسی،  -الکترومغناطیس 

نیرومحرکه مغناطیسی، هیسترزیس و ، B-Hشدت میدان مغناطیسی، مقاومت مغناطیسی، منحنی 

 منحنی مدارهای مغناطیسی

3 1 

2 

اصول کار و کاربرد مولد تحریک  -اصول کار و کاربرد مولدهای )ژنراتورهای( جریان مستقیم 

العمل مستقل و مدار معادل الکتریکی؛ اصول کار و کاربرد مولد شنت و مدار معادل الکتریکی؛ عکس

های کاهش و بهبود آن؛ دیاگرام توازن توان و مولدهای جریان مستقیم و روشآرمیچر و تأثیر آن در 

 محاسبه تلفات و راندمان در مولدهای جریان مستقیم

6 1 

3 

اصول کار و کاربرد موتور تحریک مستقل و مدار  -اصول کار و کاربرد موتورهای جریان مستقیم 

های ار معادل الکتریکی؛ تشریح آزمایشمعادل الکتریکی؛ اصول کار و کاربرد موتور شنت و مد

باری؛ اصول کار و کاربرد بارداری )گشتاور، سرعت، گشتاور و جریان آرمیچر( و تشریح آزمایش بی

موتور سری و مدار معادل الکتریکی؛ دیاگرام توازن توان و محاسبه تلفات و راندمان در موتورهای 

یان مستقیم )کنترل ولتاژ، کنترل جریان تحریک، های کنترل دور موتورهای جرجریان مستقیم؛ روش

و آزمایش ترمز مولدی در موتورهای جریان  DCهای ترمز موتورهای کنترل مقاومت آرمیچر(؛ روش

 مستقیم

9 1 

4 

اصول کار ترانسفورماتور تک فاز و رسم مدار  -های ترانسفورماتورهای تک فاز اصول کار و آزمایش

های ترانسفورماتور؛ دیاگرام توازن توان و ؛ معرفی انواع هستهB-Hمعادل الکتریکی؛ تعیین مشخصه 

محاسبه تلفات و راندمان در ترانسفورماتورهای تک فاز؛ محاسبه تلفات و راندمان در 

؛ محاسبه تلفات و راندمان حداکثر، محاسبه تلفات و راندمان در بارها و گامهترانسفورماتورهای تک 

های متفاوت؛ محاسبه درصد تنظیم ولتاژ ترانسفورماتورهای تک فاز؛ موازی نمودن دو ضریب قدرت

 هاآنترانسفورماتور تک فاز و تقسیم بار بین 

8 1 

5 

اساس کار و ایجاد حوزه دوار میدان مغناطیسی سه فازه؛ تشریح آزمایش  -موتورهای القایی سه فازه 

باری و بارداری و روتور قفل شده یک موتور القایی قفس سنجابی سه فازه؛ رسم دیاگرام توزیع بی

توان در یک موتور القایی سه فازه؛ رسم مدار معادل و تلفات و راندمان یک موتور القایی سه فازه؛ 

های باری و بارداری با تغییر مقاومت روتور؛ روشپیچی و آزمایش بیوتور سیمبررسی موتور ر

 اندازی و تغییر دور موتورهای القایی سه فازه؛ بررسی موتور سنکرون سه فازهراه

6 1 

 1 32 جمع

 

 یعمل ینظر 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 های الکتریکیماشینآشنایی با اصول کارکرد و مفاهیم 

 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 پ.س.سن الکتریکی یهانیماشاصول 
بهزاد قهرمان و علیرضا 

 صداقتی
  نشر زبان تصویر

  نص محمود دیانی استیفان چاپمن الکتریکی یهانیماشمبانی 

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  مهرداد عابدی الکتریکی یهانیماشمبانی 

 

 ی، پژوهش، گروه، مطالعه موردیاپروژهشگاه، یارگاه، آزماکرار، کن و تی، تمریامباحثهس و ارائه درس )سخنران، یروش تدر -

 و...(.

 سخنرانی، مباحثه، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید

 

مطلوب درس( یریادگیو  یط آموزشی)شرا یآموزش یاستانداردها –د   

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  مجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدودPc Projector و کامپیوتر 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند 

 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 آزمون کتبی و ارائه پروژه

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

  :کارشناسی ارشدحداقل مدرک 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 بسیار خوبافزارهای مرتبط: میزان تسلط به رایانه و نرم 

  :خوبمیزان تسلط به زبان انگلیسی 
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 های الکتریکیماشیندرس آزمایشگاه  -3-22
 نوع درس: تخصصی

 -نیاز: پیش

 های الکتریکیماشینهم نیاز: 

 الکتریکی از طریق آزمایش هایماشینتعمیق مطالب خوانده شده در درس هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 3 1 اتصال کوتاه –مشخصه خارجی  – باریبیهای مربوط به انجام آزمایش 1

 3 1 مشخصه تنظیم –اتصال کوتاه  –مشخصه خارجی  – باریبیهای مربوط به انجام آزمایش 2

 3 1 راندمان مولد تحریک مستقل های مربوط به محاسبه تلفات وانجام آزمایش 3

 3 1 جریان آرمیچر-وگشتاورسرعت  -های مربوط به گشتاورانجام آزمایش 4

 3 1 جریان آرمیچر -گشتاور سرعت و -بارداری کمپوند اضافی  -های مربوط به گشتاورانجام آزمایش 5

 3 1 جریان آرمیچر-سرعت وگشتاور -های مربوط به گشتاورانجام آزمایش 6

 3 1 راندمان موتور شنت مربوط به محاسبه تلفات وهای انجام آزمایش 7

 3 1 های مربوط به کنترل دور موتورهای جریان مستقیم شنتانجام آزمایش 8

9 
محاسبه پارامترهای الکتریکی  اتصال کوتاه ترانسفورماتور و و باریبیهای مربوط به انجام آزمایش

 مدار معادل
1 3 

 3 1 های مربوط به محاسبه تلفات و راندمان در ترانسفورماتورهای تک فازهانجام آزمایش 11

11 
 و مقایسهمتفاوت  هایقدرت بیو ضرراندمان در بارهای  های مربوط به تلفات وانجام آزمایش

 هاآن
1 3 

 3 1 سلفی( –مربوط به بارداری )بار اهمی ، سلفی ، خازنی ، اهمی های انجام آزمایش 12

 3 1 هاآنهای مربوط به موازی نمودن دو ترانسفورماتور تک فاز و تقسیم بار بین انجام آزمایش 13

 3 1 سه فازهلغزش یک موتور القایی -سرعت وگشتاور-های مربوط به گشتاورانجام آزمایش 14

 3 1 موتور سنکرون سه فازه  و بارداری باریبیهای مربوط به انجام آزمایش 15

 3 1 ترمپایانآزمون عملی  16

 48 1 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 های الکتریکیماشیندر درس  شدهمطرحدرک عملی مفاهیم 

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 پ.س.سن الکتریکی یهانیاصول ماش
بهزاد قهرمان و علیرضا 

 صداقتی
  نشر زبان تصویر

  نص محمود دیانی استیفان چاپمن الکتریکی یهانیمبانی ماش

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  مهرداد عابدی الکتریکی یهانیمبانی ماش

 

استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس –د   

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  هامترمربع مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی الزم برای انجام آزمایش 71آزمایشگاه با مساحت حدودی 

 وایت بورد با ابعاد مناسب 

  عدد 11میز کار مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز به تعداد حداقل 

 میز و صندلی استاد 

 و ساعت دیواری زیآوسایر امکانات مانند کمد نگهداری قطعات، رخت 

 

رفع  -یابیآزمون شناسایی ))عیب -شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملکردی یهاروش سنجش و ارزشیابی درس )پرسش -

عملی و انشایی، مشاهده  یهاها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازیشبیه یهاطیعیب و ...(( انجام کار در مح

تحقیقاتی، خود  یهاتیها گزارش فعالو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح یاپذیری، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

ای و ...(، گزارش پذیری، رعایت اخالق حرفهسازی، مشاهده رفتار )مسئولیتهای شبیهآزمون عملی، آزمون کتبی، انجام کار در محیط

 های آزمایشگاهی و سایر موارد نظر مدرس آزمایشگاهفعالیت

 
 

 مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی( یهایژگیو -

 حداقل مدرک: کارشناسی ارشد 

  سال 3سال(: حداقل سابقه تدریس مرتبط )به 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 افزارهای مرتبط: بسیار خوبمیزان تسلط به رایانه و نرم 

 میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب 

 

  

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 آزمایش عملی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالیدسخنرانی، 



 

70 
 

 

 الکتریسیته و مغناطیسفیزیک درس  -3-23
 نوع درس: پایه

 -نیاز: پیش

 ریاضی عمومیهم نیاز: 

 عمومی های اساسی رشته الکترونیکآشنایی و درک مفاهیم و کمیتهدف کلی درس: 

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

1 
توزیع بار روی اجسام، باردار نمودن اجسام، قوانین جذب و دفع بارهای الکتریکی،  -بار الکتریکی 

 قانون کلمب
6 1 

2 
ای، شدت میدان الکتریکی و تعریف میدان الکتریکی، اثر میدان بر بارهای نقطه -میدان الکتریکی 

 ایها، اثر میدان بر بار نقطهمحاسبه آن، تعیین جهت میدان، خطوط میدان اطراف صفحه و کره و بین آن
6 1 

3 
الکتریکی، رابطه فلو، تعریف قانون گوس، تعریف رابطه گوس برای بار فوران میدان  -قانون گوس 

 ای خطی و صفحه، موارد استفاده از قانون گوسنقطه
4 1 

4 
ای، پتانسیل نقاط باردار، ای، پتانسیل حاصل از چند بار نقطهپتانسیل بار نقطه -پتانسیل الکتریکی 

 انرژی میدان الکتریکیپل، محاسبه شدت میدان الکتریکی، پتانسیل دای
4 1 

5 
میدان مغناطیسی، تعریف اندوکسیون مغناطیسی و فرمول، نیروی وارده به سیم حامل  -میدان مغناطیسی 

 جریان، جهت نیروِ به سیم حامل جریان، پدیده هال، رفتار ذرات باردار در میدان مغناطیسی
4 1 

6 
فارادی، قانون لنز، القای میدان مغناطیسی متغیر، محاسبه آزمایش فارادی، قانون القای  -قانون فارادی 

 نیرومحرکه القایی سینوسی
4 1 

7 
، RLدر جریان مستقیم، محاسبه جریان گذرا در مدار  RLمحاسبه اندوکتانس، مدار  -اندوکتانس 

 انرژی میدان مغناطیسی
4 1 

 1 32 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 عمومی های اساسی رشته الکترونیکآشنایی و درک مفاهیم و کمیت

 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مکانیک و گرما  -جلد اول  -مبانی فیزیک

 )ویراست دهم( چاپ چهارم

دیوید هایدی، رابرت 

 رزنیک و جرج واکر
  نیاز دانش نظرخوش بینخوشمحمدرضا 

الکتریسیته و  -جلد دوم -مبانی فیزیک

 مغناطیس )ویراست دهم( چاپ چهارم

دیوید هایدی، رابرت 

 رزنیک و جرج واکر
  نیاز دانش نظرخوش بینخوشمحمدرضا 

 فیزیک الکتریسیته
 زادهمسلمعلی اکبر 

 ولوکالئی
  کتاب راه 

 یعمل ینظر 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د 

 ی، پژوهش، گروه، مطالعه موردیاپروژهشگاه، یارگاه، آزماکرار، کن و تی، تمریامباحثهس و ارائه درس )سخنران، یروش تدر -

 و...(.

 سخنرانی، مباحثه، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید
 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  مجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدودPc Projector و کامپیوتر 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند 
 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 آزمون کتبی و ارائه پروژه
 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

  :کارشناسی ارشدحداقل مدرک 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 بسیار خوبافزارهای مرتبط: میزان تسلط به رایانه و نرم 

  :خوبمیزان تسلط به زبان انگلیسی 
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 ریاضی عمومیدرس  -3-24
 نوع درس: پایه

 نیاز:پیش

 هم نیاز: 

 آشنایی با مطالب پایه ریاضیهدف کلی درس: 

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

1 

ای، قدر مطلق، عالمت، جز تعریف تابع، دامنه و برد؛ انواع توابع )ثابت، همانی، چند ضابطه -تابع 

ضربه، پله و شتاب؛ اعمال روی توابع  صحیح، تابع زوج و فرد، نمایی و لگاریتمی(؛ مثال از توابع

 )جمع، تفاضل، ضرب، تقسیم و ترکیب(؛ نمودار توابع ساده؛ تابع معکوس

9 1 

2 
مفهوم حد تابع، حد چپ و راست، قضایای حد، حد بینهایت، حد در بینهایت،  -حد و پیوستگی 

 رفع ابهام و تعریف پیوستگی
6 1 

3 

های مشتق )جبری، مثلثاتی، کسری، تعبیر هندسی مشتق، فرمولتعریف مشتق،  -مشتق و کاربرد آن 

ای؛ مشتق مرتبه دوم؛ تعریف دیفرانسیل تابع، لگاریتمی(، مشتق زنجیره-ضرب و نماییحاصل

معادالت خط مماس و قائم بر منحنی، صعودی و نزولی بودن توابع، ماکزیمم و مینیمم نسبی و 

و کاربرد مشتق در  2عادله خط و رسم توابع درجه مطلق، نقطه عطف، جدول تغییرات تابع، م

 سازیبهینه

18 1 

4 
گیری )تأکید بر توابع مثلثاتی و های انتگرالتعریف انتگرال، انتگرال معین و نامعین، روش -انتگرال 

 نمایی(، کاربردهای انتگرال )محاسبه مساحت، حجم و طول منحنی(
9 1 

5 
های استاندارد اعداد مختلط؛ تبدیل قطبی به دکارتی؛ صورت تعریف اعداد مختلط؛ -اعداد مختلط 

 چهار عمل اصلی در اعداد مختلط
3 1 

 1 3 تعریف ماتریس، جبر ماتریس، دترمینان ماتریس -ماتریس  6

 1 48 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 عمومیدر رشته الکترونیک  هاآناعداد مختلط و تشریح کاربرد  مشتق ، انتگرال،و پیوستگی ،  مربوط به تابع ، حد مسائلحل 

(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
جورج توماس و رأس 

 فینی
   

  ققنوس زادهاکبر عالمعلی ریچارد سیلورمن هندسه تحلیلیحساب دیفرانسیل و انتگرال و 

  نیاز دانش  علی اکبر عالم زاده لویی الیتهولد حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی

 1395 آهنگ قلم  محمدعلی کرایه چیان (1ریاضیات عمومی )

 1395 آهنگ قلم  محمدعلی کرایه چیان (2ریاضیات عمومی )
 

 یعمل ینظر 

 1 3 تعداد واحد
 1 48 تعداد ساعت

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AF&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%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4&select-publisher=publisher-exact
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مطلوب درس( یریادگیو  یط آموزشی)شرا یآموزش یاستانداردها –د   

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  مجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدودPc Projector و کامپیوتر 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31تعداد میز و صندلی دانشجویی به 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند 
 

 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 های شفاهی و حل مسئلهآزمون کتبی، پرسش
 

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

  :کارشناسی ارشدحداقل مدرک 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 بسیار خوبافزارهای مرتبط: میزان تسلط به رایانه و نرم 

  :خوبمیزان تسلط به زبان انگلیسی 

 

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاارائه درس )سخنران، مباحثهروش تدریس و  -

 و...(.

 سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس، حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس
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 های تلویزیونسیستمدرس  -3-25
 نوع درس: اختیاری

 1الکترونیک نیاز: پیش

 -هم نیاز: 

 های خانگیهای تلویزیونآشنایی با اصول کارکرد و فناوریهدف کلی درس: 

 و رئوس مطالب یسرفصل آموزش -الف

 رئوس محتوا فیرد

 یریادگیزمان 

 )ساعت(

 یعمل ینظر

 1 2 تعریف تلویزیون، ساختمان چشم، ساختمان دوربین -نقشه آن آشنایی با تلویزیون گسترده و  1

2 
نقاط تصویر، محاسبه پهنای باند،  -ها گذاری قسمتگیری و شمارهآشنایی با پترن ژنراتور، لوازم اندازه

 تاپ و غیرهها، تشابه تلویزیون با مانیتور، موبایل، لپاطالعات هماهنگی، وظایف شانه
2 1 

3 
های ایران، کنتراست و برایتنسی، سیستم -مختلف تلویزیون )ورودی و خروجی( های قسمت

 مدوالسیون صوت و تصویر
2 1 

 1 2 اینتر کریر، نسبت سیگنال به نویز، اعوجاج در آشکارساز تصویر -منبع تغذیه  4

 1 2 ، بلوک دیاگرام تلویزیونIFتصحیح منحنی مشخصه  -طبقات عمودی  5

 1 2 ها، پالریزاسیون و پترن انواع آنتن، خطوط انتقال و انواع کابلانواع آنتن - طبقات افقی 6

 1 2 ها، انواع آشکارسازهافیلترها، تله SAWانواع تیونرها،  -تقویت ویدئو و المپ تصویر  7

 1 2 دهی سطر و ستونیزمانی، انحرافات عمودی، آدرسکننده ویدئو، جداسازی همتقویت - زمانیهم 8

 1 2 انواع اسیالتورها، توان عمودی، انحراف افقی، منابع تغذیه اولیه تا سوئیچینگ - صوت 9

 AFC 2 1و  VCOزمانی، توان افقی، مدارهای هم -طبقات مشترک صوت و تصویر  11

11 
، دیود ولتاژ باال، ولتاژ باال در HVعلت رینگینگ، مدارات خروجی افقی،  - کلیدهای عیب گذاری

 های مختلفتلویزیون
2 1 

12 
المپ تصویر، سیستم انحراف استاتیک و دینامیک،  -خوانی های دیگر و نقشهنقشه بلوکی تلویزیون

 های مختلفنحوی تولید رنگ در تلویزیون
2 6 

13 

های اعوجاج بالشی و رفع آن، تولید اشعه - باز شده و نحوی کار LCD, LEDنمایش صفحات 

UV ،Xها؛ مقایسه انواع صفحات نمایشی های مضر در انواع تلویزیون، میدانCRT ،LCD ،LED ،

 پالسما و غیره

4 11 

14 
، انواع المپ تصویر، دید از نزدیک، زنگ VPSسیستم رنگی،  -و کلیدها  LEDکار روی تلویزیون 

 هاصفحه و انعکاس نور در انواع تلویزیون
2 8 

15 
تقارب استاتیک و  -و پالسما  VPS،CRT ،LCD ،LEDها های متداول در انواع تلویزیونعیب

 ای، رشتهLED ،CCFLدینامیک، مغناطیس کننده، نقطه کشی، بررسی منابع نوری زنون، 
2 8 

 32 32 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 های خانگیتلویزیون بکار رفته در هایو فناوری چگونگی عملکردتحلیل 

 یعمل ینظر 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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(یو خارج ی)حداقل سه مورد منبع فارس یمنبع درس -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 جورج کندی های مخابرات الکترونیکیسیستم
کاشانی و فرخ حجت

 صفوی نائینی نیالدیصف
  شهرآب

تلویزیون: اصول کار، شرح مدارات و 

 روش سرویس آن
  باغانی  خلیل باغانی

ای از نکات طالیی و تجارب مجموعه

کاری مفید در تعمیر تلویزیون و 

 LED ،LCD نمایشگرهای

  نبض دانش محمدیمحمد  کنت لئو

Basic television, principles 

and servicing Bernard Grob  Mcgraw hill  

مطلوب درس( یریادگیو  یط آموزشی)شرا یآموزش یاستانداردها –د   

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  مجهز به  مترمربع 51کالس با مساحت حدودPc Projector و کامپیوتر 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

  و ساعت دیواری زیآورختسایر امکانات مانند 

 

رفع  -یابی))عیب ییآزمون شناسا -یردک، عملیتبک، حل مسئله، آزمون یشفاه یهاپرسشدرس ) یابیروش سنجش و ارزش -

، مشاهده ییو انشا یعمل یهاپرسشها( ساختهار )انواع دستکد نمونه یشده، تولسازیشبیه یهاطیمحار در کب و ...(( انجام یع

، خود یقاتیتحق یهاتیفعالگزارش  هاطرحار، ارائه مقاالت و کو ...( پوشه مجموعه  یاحرفهت اخالق یپذیری، رعارفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 آزمون کتبی و ارائه پروژه

 

 (یو تجرب یلی، سوابق تحصی، مرتبه علمیلیتحص کمدرس )مدر یهایژگیو -

  :کارشناسی ارشدحداقل مدرک 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 بسیار خوبافزارهای مرتبط: میزان تسلط به رایانه و نرم 

  :خوبمیزان تسلط به زبان انگلیسی 

 

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 سخنرانی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید

  

https://www.gisoom.com/book/1665448/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/1665448/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%86/
https://www.amazon.com/Bernard-Grob/e/B001H6S5BC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Bernard-Grob/e/B001H6S5BC/ref=dp_byline_cont_book_1
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 های کامپیوتری و مخابراتیشبکهدرس  -3-26
 نوع درس: اختیاری

 -نیاز: پیش

 -:هم نیاز

 دیتا هایشبکه حوزهترسیم یک تصویر کلی از هدف کلی درس: 

 مطالبسرفصل آموزشی و رئوس  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

و  کاربردهای تجاری، کامپیوتری هایشبکهتاریخچه  - آنکاربردهای و  کامپیوتری هایشبکهتعریف 

مالحظاتی و  هاپروتکل مراتبسلسله، کامپیوتری هایشبکه بندیتقسیم، کامپیوتری هایشبکه خانگی

 هاالیهدر طراحی 

3 1 

2 
 OSI مقایسه دو مدل، TCP/IP مدل مرجع، OSI مدل مرجعشبکه،  استانداردهای  - مرجع هایمدل

 اتصال گرا و بدون اتصال هایسرویس، TCP/IP   مدل مرجعو واحدهای  هاپروتکل، TCP/IP  و
6 1 

3 
مدوالسیون دیجیتال و ، مخابراتی هایماهواره، سیمبیانتقال ، پذیرهدایترسانه انتقال  -الیه فیزیکی 

 سیستم تلفن همراه، انواع سوئیچینگ، شبکه تلفن عمومی، مالتی پلکس
8 1 

4 
ی مقدماتی هاپروتکل، کشف و تصحیح خطا، مالحظات طراحی الیه پیوند داده -الیه پیوند داده 

 ی پیوند دادههاپروتکلچند نمونه از ، ی پنجره لغزندههاپروتکل، پیوند داده
9 1 

 1 2 مفروضات تخصیص کانال پویا، تخصیص کانال ایستا - الیه دسترسی به الیه انتقال زیر 5

 32 4 های کامپیوتریشبکهمرتبط با  افزارهایافزارنرمنرمبا  و کار  آشنایی 6

 32 32 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 افزارهای مرتبطهای دیتا و کار با نرمشبکه آشنایی با حوزه

 

منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 باوم ننااندرو ت جلد اول – کامپیوتری هایشبکه
حسین ، علیرضا زارع پور

 احسان ملکیانو  پدرام
 1391 نص

Computer Networking – 
a top down approach 
featuring the Internet 

J. F. Kurose  Addison-Wesley 1002 

Computer Networks A. S. Tanenbaum  Prentice-Hall 1001 

Communication 
Networks A. Leon-Garcia  Mc Graw-Hill 1000 

 

  

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت

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%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85&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
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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استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د   

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

 مترمربع مجهز به  51مساحت حدود با  کالسPc Projector و کامپیوتر 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31دانشجویی به تعداد میز و صندلی 

 میز و صندلی استاد 

 و ساعت دیواری زیآوسایر امکانات مانند رخت 

 

رفع  -یابیآزمون شناسایی ))عیب -شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملکردی یهاروش سنجش و ارزشیابی درس )پرسش -

عملی و انشایی، مشاهده  یهاها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازیشبیه یهاطیعیب و ...(( انجام کار در مح

تحقیقاتی، خود  یهاتیها گزارش فعالو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح یاپذیری، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 سازی کامپیوتری، تکالیف و شبیهآزمون کتبی

 

 مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی( یهایژگیو -

 حداقل مدرک: کارشناسی ارشد 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 افزارهای مرتبط: بسیار خوبمیزان تسلط به رایانه و نرم 

  انگلیسی: خوبمیزان تسلط به زبان 

 

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 ی مناسبافزارهانرمی کامپیوتری با سازهیشبو  مسئلهسخنرانی، حل 
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 کارآموزیدرس  -3-27
 نوع درس: تخصصی

 واحد است. 45شرط اخذ واحد کارآموزی، گذراندن نیاز: پیش

 -هم نیاز: 

 محیط کار و تطبیق مطالب آموزش دیده در محیط واقعیهدف کلی درس: آشنایی با 

 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 

 ،یو نگهدار سیسروهای در حوزههای صنعتی و کارگاهی مجموعه در فعالیت

، وتریبا کامپ یمدار چاپ یطراح ،یکیالکترون یهادستگاه یاندازنصب و راه ،یمونتاژکار

و  کاریسرویس ،یکیالکترون یهادستگاه یاپراتور ،یکیالکترون یهادستگاه وبیع رفع

 زاتیتجه یفن یبانیپشت ،یکیالکترون خانگیلوازم، تاپلپتلفن همراه،  تعمیرکاری

 زاتیو تجه یحفاظتکنترل  یهاسامانه یاندازراهو  کاریسرویس، نصب، یکیالکترون

 ،یریتصو فونیآ ،قیاعالم حر ستمی، سمداربسته نیدوربساختمان )مانند  یکیالکترون

، تردد(هوشمند، سامانه کنترل  ریدزدگ ستمی، سپارکینگ کیو درب اتومات یهوشمند ساز

 قیو ابزار دق یکنترل هایسیستم سیسرو و ری، نصب، تعمی، اپراتوریفن بانیپشت

1 241 

 241 1 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

خود  فراگرفتهآشنا شده و با توجه به همکاری در آن مرکز قادر به مطابقت مطالب  در این درس، دانشجو با یک محیط کار واقعی

، نظم و پذیریمسئولیت، حس این دورهرود که با سپری کردن انتظار می شود.می (صنعتمحیط کار )در دانشگاه و نیازهای واقعی 

تواند فعالیت اقتصادی نماید. گذراندن این دوره مییک در دانشجو برانگیخته شده و وی را آماده مشارکت در و کارتیمی  انضباط

 و کارآفرینانه دانشجو در آینده شود.  ، مبتکرانههای خالقانهمنجر به فعالیت

 

منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     

 

 

 

  

 عملی نظری 

 2 1 تعداد واحد

 241 1 تعداد ساعت
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استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د   

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

 محیط صنعتی، کارخانه، کارگاه خصوصی یا دولتی مناسب برای همکاری دانشجو تحت نظارت سرپرست

 

رفع عیب  -یابیآزمون شناسایی ))عیب -شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملکردی یهاروش سنجش و ارزشیابی درس )پرسش -

عملی و انشایی، مشاهده رفتار  یهاها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازیشبیه یهاطیو ...(( انجام کار در مح

تحقیقاتی، خود سنجی  یهاتیها گزارش فعاله مقاالت و طرحو ...( پوشه مجموعه کار، ارائ یاپذیری، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 و ...(

های مبتکرانه و خالقانه، مشاهده همکاری و تعامل دانشجو با سرپرست و سایر همکاران در محیط کار صنعتی، نظم و انضباط، فعالیت

 هااز فعالیتشده مستند گزارش در قبال تجهیزات و محیط کاری، ارزیابی  پذیریمسئولیتبا محیط کاری،  پذیریتطبیق
 

 مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی( یهایژگیو -

  :کارشناسی حداقل مدرک 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 بسیار خوبافزارهای مرتبط: میزان تسلط به رایانه و نرم 

  :خوبمیزان تسلط به زبان انگلیسی 

 

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

حضور دانشجو در یک محیط صنعتی، همکاری با سرپرست کارآموزی، مطابقت مطالب فراگرفته شده در دانشگاه با نیازهای صنعت، 

 ایجاد بستر ابتکار و نوآوری.   
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 پروژهدرس  -3-28
 نوع درس: تخصصی

 واحد( است. 28) یتخصص یگذراندن دو سوم واحدهاشرط اخذ واحد پروژه، نیاز: پیش

 -هم نیاز: 

 بازار کار ازیموردنساخت یک دستگاه الکترونیکی با موضوعات هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 
)ترجیحاً مبتنی بر میکروکنترلر( به هدف ریزی یک دستگاه الکترونیکی برنامه و طراحی، مونتاژ

 تکنسین ماهر عنوانبهدانشجو برای فعالیت در صنعت  سازیآماده
1 1 

 1 1 جمع
 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 کند.را پیدا می صنعتبا سپری کردن این درس، دانشجو مهارت ساخت یک محصول الکترونیکی مورد نیاز 
 

منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     
 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د 

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یاپروژه، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، یاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 های ساخت پروژه با نظارت مدرسها/ آزمایشگاهکارگاهحضور دانشجو در 
 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

 تغذیه، پروگرامر و ...الکترونیکی از قبیل میز کار، رایانه، تجهیزات مونتاژ، اسیلوسکوپ، منبع  تجهیزات موردنیاز برای ساخت دستگاه
 

رفع  -یابیآزمون شناسایی ))عیب -شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملکردی یهاروش سنجش و ارزشیابی درس )پرسش -

عملی و انشایی، مشاهده  یهاها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازیشبیه یهاطیعیب و ...(( انجام کار در مح

تحقیقاتی، خود  یهاتیها گزارش فعالو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح یاپذیری، رعایت اخالق حرفهلیترفتار )مسئو

 سنجی و ...(

 و ارائه گزارش مناسب شدهساختهعملکرد واقعی دستگاه، تسلط دانشجو به ابعاد تئوری و نکات عملی دستگاه مشاهده 

 

 مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی( یهایژگیو -

  حداقل مدرک: کارشناسی 

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 افزارهای مرتبط: بسیار خوبمیزان تسلط به رایانه و نرم 

 میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب 
 

 عملی نظری 

 2 1 تعداد واحد

 1 1 تعداد ساعت
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 کارآفرینیدرس  -3-29
 نوع درس: تخصصی

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز: 

 موضوعات حوزه کارآفرینی با علمی و عملی آشنایی هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 1 4 مفاهیمتعاریف و  1

 1 2 وکارکسبوکارکسبفرهنگ  2

 4 4 وکارکسبوکارکسبمحاسبات مالی و مدیریت  3

 8 1 جامعه( یازهاین)مطالعه  الکترونیکدر علوم جدید مرتبط با  ینیآفرفرصت 4

 4 2 الکترونیکفرآیند ایجاد ارزش جدید در صنعت  5

 1 2 جدید )نوآوری باز( هاینظریهنوآوری و کاربرد  ،خالقیت 6

 8 2 بررسی مشاغل تازه مرتبط با الکترونیک 7

 16 1 و انجام عملی چند نمونه وکارکسبآشنایی با مفاهیم بوم، نقشه و مدل  8

 8 1 ی هوشمند )بازدید از صنایع (هانامعرفی سازم 9

 48 16 جمع

 

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

  ها و دفاع از طرحفنی الزم، ایراد سخنرانی در جمع و پاسخگویی به پرسش چگونگی اداره یک شرکت،  انجام محاسبات مالی و

 

 

منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 دانشگاه تهران  محمد مقیمیسید  کارآفرینی هاینظریه

 1385 نشر کلمه  سید جلیل میر میران جامع کارآفرینی

 1395 جهاد دانشگاهی  زادهفیشرمحمد شریف  کارآفرینی و پایداری

 

 

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت



 

82 
 

استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د   

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  مترمربع مجهز به  51کالس با مساحت حدودPc Projector و کامپیوتر 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

 و ساعت دیواری زیآوسایر امکانات مانند رخت 
 

 

رفع  -یابیآزمون شناسایی ))عیب -شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملکردی یهاروش سنجش و ارزشیابی درس )پرسش -

عملی و انشایی، مشاهده  یهاها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازیشبیه یهاطیعیب و ...(( انجام کار در مح

تحقیقاتی، خود  یهاتیها گزارش فعاله مقاالت و طرحو ...( پوشه مجموعه کار، ارائ یاپذیری، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 ، تحقیقارائه سمینار، آزمون کتبی

 

 

 مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی( یهایژگیو -

  :حوزه مهندسی کارشناسی ارشدترجیحاً حداقل مدرک 

  :)وکارکسبفعال در حوزه  سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 بسیار خوبافزارهای مرتبط: میزان تسلط به رایانه و نرم 

  :خوبمیزان تسلط به زبان انگلیسی 

 

گروه، مطالعه موردی ، پژوهش، یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 مطالعه موردی ی وگروهکار سخنران، مباحثه، تمرین و تکرار، پروژه، پژوهش، 
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 افزارهای تخصصی در الکترونیکنرم کاربرد درس -3-31
 نوع درس: تخصصی

 1نیاز: مدارهای الکتریکی پیش

 -هم نیاز: 

 افزارهای تخصصی الکترونیکبا نرمآشنایی هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف 

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 21 0 افزار پروتئوسسازی مدارات آنالوگ و دیجیتال در نرمآشنایی با شبیه 1

2 
ایجاد فایل، انجام محاسبات ریاضی، ترسیم نمودار، کار با  – MATLABافزار کار با نرم

 سیمولینکبخش 
0 10 

3 
فرکانسی یک مدار الکتریکی مانند  DC ،AC، تحلیل  PsPiceساز شبیه افزارنرمکار با 

 کنندهتقویت
0 21 

 84 1 جمع

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 .خواهد بود. کیالکترونافزارهای تخصصی حوزه فراگیر قادر به نصب و کار با نرم

 

منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Matlab آترا  زادهمهدی قلی و مرتضی شرفی در مهندسی برق  

 PSPICEمرجع کامل 

SCHEMATICS 
  نص  مدبرنیامحمدرضا 

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 48 1 تعداد ساعت
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استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د   

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

 مترمربع مجهز به  71با مساحت حدود  سایت کامپیوترPc Projector افزارهای مرتبطو نرم 

 وایت بورد مناسب 

 میز و صندلی استاد 

 و ساعت دیواری زیآوسایر امکانات مانند رخت 
 

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 سخنرانی، تمرین و تکرار، فیلم و اسالید

 

رفع  -یابیآزمون شناسایی ))عیب -شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملکردی یهاروش سنجش و ارزشیابی درس )پرسش -

عملی و انشایی، مشاهده  یهاها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازیشبیه یهاطیعیب و ...(( انجام کار در مح

تحقیقاتی، خود  یهاتیها گزارش فعاله مقاالت و طرحو ...( پوشه مجموعه کار، ارائ یاپذیری، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 و پروژهآزمون کتبی، آزمون عملی 

 

 مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی( یهایژگیو -

  :کارشناسی ارشدحداقل مدرک  

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال  

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 بسیار خوبافزارهای مرتبط: میزان تسلط به رایانه و نرم 

  :خوبمیزان تسلط به زبان انگلیسی 
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 اصول سرپرستیدرس  -3-31
 نوع درس: تخصصی

 -نیاز: پیش

 -هم نیاز: 

 یواحد تحت سرپرست بهترسرپرستان در اداره  یهای عملش مهارتینظری و افزا یدرس: توسعه آگاههدف کلی 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 0 1 کلیات و مفاهیم سرپرستی در سازمان 1

 0 3 اخالق سرپرستیاختیارات و  ،مسئولیتجایگاه،  2

 0 3 های مدیریت و سرپرستیسیر تحول نظریه 3

 0 3 سرپرست های یکها و مهارتویژگی 4

 0 3 در سرپرستی و ایجاد ارتباط خوب با دیگران خالقیت و نوآوری 5

 0 3 مؤثر گیریتصمیمو ارائه نکات مهم در تصمیم سازی و  گیریتصمیم هایتکنیکیهاکیتکن 6

 0 3 ریزیبرنامه 7

 0 3 هدایت، رهبری و تفویض اختیار ، دهیسازمان 8

 0 3 انگیزش و عوامل مهم انگیزش 9

 0 3 نظارت و ارزیابی عملکرد نیروهای تحت سرپرستی هایروش 11

 0 3 کتاب اصول سرپرستی و مدیریت در محیط کار و کارگاه 11

 0 32 جمع
 

 

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 یواحد تحت سرپرست بهترسرپرستان در اداره  یهای عملش مهارتینظری و افزا یتوسعه آگاه

 

 

منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  ایران جام  فاروق صفی زاده اصول سرپرستی 

     

     

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د   

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

  مترمربع مجهز به  51کالس با مساحت حدودPc Projector و کامپیوتر 

 وایت بورد مناسب 

  عدد 31میز و صندلی دانشجویی به تعداد 

 میز و صندلی استاد 

 و ساعت دیواری زیآوسایر امکانات مانند رخت 
 

 

رفع  -یابیآزمون شناسایی ))عیب -شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملکردی یهاروش سنجش و ارزشیابی درس )پرسش -

عملی و انشایی، مشاهده  یهاها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازیشبیه یهاطیعیب و ...(( انجام کار در مح

تحقیقاتی، خود  یهاتیها گزارش فعالو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح یاپذیری، رعایت اخالق حرفهرفتار )مسئولیت

 سنجی و ...(

 ، تحقیقارائه سمینار، آزمون کتبی

 

 

 مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی( یهایژگیو -

  :حوزه مهندسی کارشناسی ارشدترجیحاً حداقل مدرک 

  :)وکارکسبفعال در حوزه  سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 بسیار خوبافزارهای مرتبط: میزان تسلط به رایانه و نرم 

  :خوبمیزان تسلط به زبان انگلیسی 

 

  
  

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یا، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهیاتدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثهروش  -

 و...(.

 مطالعه موردی ی وگروهکار سخنران، مباحثه، تمرین و تکرار، پروژه، پژوهش، 
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 1 مباحث ویژهدرس  -3-32
 نوع درس: اختیاری

 -نیاز: پیش

 -هم نیاز: 

 آشنایی فراگیر با موضوعات تخصصی جدید حوزه الکترونیکهدف کلی درس: 
تدوین شود )مانند کنترل تردد، اینترنت اشیاء، کنترل  یا، با توجه به نیاز روز و آمایش منطقه1 محتوی درسی مباحث ویژه شودیپیشنهاد م *

 نسل جدید(. یهافازی و رباتیک، شبکه

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 
با توجه به پیشرفت روزافزون الکترونیک و گستره کاربرد آن، مباحث جدید و مورد نیاز صنعت 

 گردد.  در این درس ارائه می
32 32 

 32 32 جمع

عمومی و تخصصی مورد انتظار یهامهارت -ب  

 شود.گیرد، آشنا میدر این درس فراگیر با موضوعات تخصصی جدید حوزه الکترونیک که در صنعت مورد استفاده قرار می

منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     گروهیا  دانشکده/یا متناسب با سرفصل پیشنهادی دانشگاه/ 

استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( –د   

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -
 پیشنهادی  لمطابق با سرفص

 

رفع عیب و ...((  -یابیآزمون شناسایی ))عیب -شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملکردی یهاروش سنجش و ارزشیابی درس )پرسش -

پذیری، عملی و انشایی، مشاهده رفتار )مسئولیت یهاها( پرسشساختهشده، تولید نمونه کار )انواع دستسازیشبیه یهاطیانجام کار در مح

 تحقیقاتی، خود سنجی و ...( یهاتیها گزارش فعالو ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح یارعایت اخالق حرفه

 انتخاب یک یا چند روش فوق با توجه به سرفص مطالب آموزشی
 

 مدرس )مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سوابق تحصیلی و تجربی( یهایژگیو -

  :ارشد کارشناسیحداقل مدرک  

  :)سال 3حداقل سابقه تدریس مرتبط )به سال 

  :سال کامالً مرتبط 1حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی 

 بسیار خوبافزارهای مرتبط: میزان تسلط به رایانه و نرم 

  :خوبمیزان تسلط به زبان انگلیسی 
 

، پژوهش، گروه، مطالعه موردی یاپروژه، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، یاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه -

 و...(.

 و موارد پیشنهادی مدرس مطابق با سرفصل ، تمرین و تکراریا، مباحثهیسخنران

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 پیوست ها
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 پیوست یک
 عمومی تجهیزات استاندارد موردنیاز دوره کاردانی پیوسته رشته الکترونیک

 / مصرفییاهیسرماتجهیزات نیمه  یاهیسرماتجهیزات  ردیف

 صندلی دانشجو الکترونیک یهاشیآزمامیز آزمایشگاهی جهت انجام  1

 آویزرخت بیتی 32و  8بوردهای آموزشی میکروکنترلرهای  2

 ساعت دیواری یمدار چاپکارگاه ساخت فیبر  3

 صندلی استاد سایت کامپیوتر مجهز به کامپیوتر، پروژکتور 4

 میز استاد تخته هوشمند 5

  ویدئو پروژکتور 6

  تخته وایت برد 7
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 پیوست دو
 عمومی الکترونیکدوره کاردانی پیوسته رشته  موردنیازمشخصات استاندارد مدرس 

 عنوان مدرک تحصیلی ردیف

سابقه  مقطع

تدریس و 

 تجربه کاری

 دروس مجاز به تدریس
 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 دکترا

1 
مهندسی برق )کلیه 

 (هاشیگرا
 سال 3 * * 

طراحی مدارهای دیجیتال و ریزپردازنده، 

، و ساخت مدار چاپی به کمک رایانه

و  1، الکترونیک 1میکروکامپیوتر 

و  2آزمایشگاه مربوطه، الکترونیک 

، 1آزمایشگاه مربوطه، زبان تخصصی 

مدارهای مجتمع خطی، میکروکنترلرهای 

ARMهای ، کنترل صنعتی، ماشین

الکتریکی )ترجیحاً گرایش قدرت(، اصول 

های مخابراتی و آزمایشگاه مربوطه سیستم

)ترجیحاً گرایش مخابرات(، الکترونیک 

)ترجیحاً گرایش قدرت(،  1صنعتی 

های شبکهو  های تلویزیونسیستم

)ترجیحاً گرایش و مخابراتی  کامپیوتری

و  1 مخابرات(، مدارهای الکتریکی

آزمایشگاه مربوطه، کاربرد ابزار دقیق و 

 کنترل )ترجیحاً گرایش کنترل(

 ریاضی 2
 

 ریاضی کاربردی و ریاضی عمومی سال 1 * *

 فیزیک مکانیک سال 1 * *  فیزیک 3
 

 


