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برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهای الکترونیک کاربردی
شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای در بیست و ششمین جلسه تاریخ  ،0011/03/03برنامه
درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهای الکترونیک کاربردی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده  )0این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  0033وارد دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی
میشوند قابل اجرا است.
ماده  )2این برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهای الکترونیک کاربردی از نیمسال اول
سال تحصیلی  0033-0030جایگزین برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
مصوب جلسه شماره  083به تاریخ  0038/03/3و مهندسی تکنولوژی الکترونیک کاربردی مصوب جلسه شماره
 10به تاریخ  0031/8/23شورای عالی برنامهریزی میشود.
ماده  )0این برنامه درسی در سه فصل :مشخصات کلی ،عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به
تمامی دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامهریزی
آموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را دارند ،برای اجرا ابالغ میشود.
ماده  )0این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  0033-0030به مدت  0سال قابل اجرا است و پس از آن به
بازنگری نیاز دارد.

ابراهیم صالحی عمران
رئیس شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای

سید حیدر میرفخر الدینی

سپیده بارانی

نایب رئیس شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای

دبیر شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای
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 -1-1مقدمه
هنگامیکه با واژه الکترونیک مواجه میشویم ،بالفاصله ذهنمان به سمتوسوي لوازمی میرود که داراي ماهیت الکترونیکی بوده
و ما از آن استفاده میکنیم .چون اولین وسیله الکترونیکی پرکاربرد ،رادیو پسازآن تلویزیون بوده است غالباً واژه الکترونیک این
مفاهیم را براي ما تداعی میکند درحالیکه تمام علوم و فنون موجود به نحوي با این علم پیوند خوردهاند .بهنحويکه از وسایل
روزمره زندگی تا پیچیدهترین فنآوريهاي فضایی حضور این علم بهوضوح قابلمشاهده است .با توجه به رشد و توسعه
فناوريهاي نوین و ارتباط آن با رشد الکترونیک ،این حوزه فراز و نشیبهاي زیادي را طی کرده و متناسب با نیازهاي اجتماعی
تغییرات داشته است .این تغییرات سبب تکامل و تولید رفاه و ثروت در جوامع مختلف ازجمله ایران شده است .بیشک براي
یافتن جایگاه مناسب این علم در کشورمان بایست مبانی آموزش این رشته با استحکام و بر اساس برنامهریزي علمی و کاربردي
پایهگذاري شود.

 -2-1تعریف
رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفهاي الکترونیک کاربردي یکی از رشتههاي آموزش عالی فنی و حرفهاي بوده که شامل
شایستگیهایی است که دست یافتن به آنها از طریق آموزش دروس نظري و عملی که در برنامه لحاظ شده ،امکانپذیر میباشد.

 -3-1هدف
هدف این دوره ،تربیت نیروي انسانی حرفهاي است که عالوه برداشتن اطالعات و دانش کافی ،مهارت الزم ،در زمینه جایگزینی
سیستمهاي قدیمی با سیستمهاي الکترونیکی جدید و بهروز ،راهاندازي و نگهداري و کنترل دستگاههاي الکترونیک و همچنین
مشاغل مرتبط با الکترونیک را بهخوبی کسب نماید.

 -4-1اهمیت و ضرورت
ازآنجاکه رشد و توسعه فناوري سبب شده است تا از یکسو مقوله الکترونیک بهطور مستقل و از سوي دیگر بانفوذ همهجانبه
در صنایع مختلف ،بخشهاي اساسی و عمده آنها را با خود درگیر نماید ،ضرورت تداوم این رشته و بهروز کردن آن
اجتنابناپذیر بوده و بازار کار آن در راستاي طراحی ،تولید ،ارائه خدمات سرویس ،نگهداري و تعمیر در صنایع مختلف مانند
الکترونیک ،مخابرات ،مکاترونیک ،فوالد ،مس ،زغالسنگ ،نفت ،کشتیرانی ،شیالت و پزشکی همچنان فراهم است .نیاز به
کارشناسان حرفهاي و مهندسان کاربردي الکترونیک کارآمد ،شایسته واجد صالحیت در سطح مهندسی باهدف گیري صالحیت
و شایستگی حرفهاي همچنان به چشم میخورد .این برنامه با اطالعات حرفهها و مشاغل (O*NETآمریکا) ،اطالعات حرفهها
و مشاغل ( ASCOاسترالیا) اطالعات حرفهها و مشاغل ( NOSSکانادا) ،اطالعات مشاغل  SISCOو ...تدوینشده است.
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 -5-1نقش و توانایی فارغالتحصیالن
دروس مرتبط

توانایی

میکرو کامپیوتر  -2کاربرد الکترونیک  -سنسورها و
نظارت ،مدیریت و اجراي عملیات نصب ،راهاندازي و

مبدلها -سیستمهاي کنترل خطی -آزمایشگاه سیستمهاي

سرویس و نگهداري تجهیزات هوشمند مدرن در مراکز

کنترل خطی -کارآموزي -رباتیک کاربردي -پروژه -

صنعتی ،تجاري و خانگی

ماژولهاي کاربردي الکترونیک -آزمایشگاه میکرو کامپیوتر
 -2مباحث ویژه در الکترونیک-تجهیزات الکترونیکی
هوشمند  -شبکههاي مخابرات داده -زبان تخصصی
میکرو کامپیوتر  -2الکترونیک  - 3سنسورها و مبدلها-
سیستمهاي کنترل خطی -آزمایشگاه سیستمهاي کنترل

نظارت و مدیریت بر نصب و راهاندازي دستگاههاي

خطی -کارآموزي -رباتیک کاربردي -پروژه -کاربرد

الکترونیکی و تلفیقی با استفاده از اسناد مربوطه و در

الکترونیک  -ماژولهاي کاربردي الکترونیک -آزمایشگاه

صورت نیاز اجراي آن

میکرو کامپیوتر  - 2مباحث ویژه در الکترونیک  -تجهیزات
الکترونیکی هوشمند– اقتصاد در حرفه -زبان تخصصی
مباحث ویژه در الکترونیک -زبان تخصصی -میکرو
کامپیوتر  -2سیستمهاي کنترل خطی -آزمایشگاه
سیستمهاي کنترل خطی -کارآموزي -رباتیک کاربردي-

مدیریت ،نظارت و پشتیبانی فنی بخش خدمات پس از

پروژه -کاربرد الکترونیک  -ماژولهاي کاربردي

فروش تجهیزات الکترونیکی و تلفیقی

الکترونیک - -آزمایشگاه میکرو کامپیوتر  - -2مدیریت
انرژي تجدید پذیر -تجهیزات الکترونیکی هوشمند– اقتصاد
در حرفه
زبان تخصصی -میکرو کامپیوتر  -2الکترونیک  -3سنسورها
و مبدلها  -سیستمهاي کنترل خطی -آزمایشگاه سیستمهاي
کنترل خطی  -کارآموزي -رباتیک کاربردي -پروژه -کاربرد

انتخاب ،برآورد هزینه و نظارت و مدیریت بر تهیه تجهیزات

الکترونیک  -ماژولهاي کاربردي الکترونیک -آزمایشگاه

الکترونیکی آزمایشگاهی ،صنعتی ،تجاري ،اداري و خانگی

میکرو کامپیوتر  -2مباحث ویژه در الکترونیک -مدیریت
انرژي تجدید پذیر -تجهیزات الکترونیکی هوشمند–اقتصاد
در حرفه
زبان تخصصی -میکرو کامپیوتر  -2الکترونیک  -3سنسورها
و مبدلها -سیستمهاي کنترل خطی -آزمایشگاه سیستمهاي

نظارت ،مدیریت و اجراي کالیبراسیون و تنظیم دستگاههاي

کنترل خطی  -کارآموزي -رباتیک کاربردي-پروژه -کاربرد

اندازهگیري الکترونیکی آزمایشگاهی ،صنعتی ،تجاري،

الکترونیک  -ماژولهاي کاربردي الکترونیک -آزمایشگاه

اداري و خانگی

میکرو کامپیوتر  -2مباحث ویژه در الکترونیک -تجهیزات
الکترونیکی هوشمند  -مباحث ویژه در الکترونیک– اقتصاد
در حرفه

7

زبان تخصصی -میکرو کامپیوتر  -2مدارهاي پالس و
دیجیتال -کارآموزي-پروژه -نرمافزارهاي کاربردي در

بررسی و اصالح مدارهاي چاپی اجراشده با رایانه و

الکترونیک  -برنامهنویسی اندروید  -ماژولهاي کاربردي

بردهاي ساختهشده و تأیید نهایی آن

الکترونیک -آزمایشگاه میکرو کامپیوتر  - 2آزمایشگاه
مدارهاي پالس و دیجیتال– اقتصاد در حرفه
برنامهسازي رایانهاي  -زبان توصیف سختافزار-
نرمافزارهاي طراحی سهبعدي  -نرمافزار هار کاربردي در

آموزش و استفاده از نرمافزارهاي بهروز الکترونیکی

الکترونیک – میکرو کامپیوتر - 2آزمایشگاه میکرو کامپیوتر
–2اقتصاد در حرفه
معادالت دیفرانسیل -زبان تخصصی -میکرو کامپیوتر -2
الکترونیک  - 3مدارهاي پالس و دیجیتال -پروژه-

طراح و تعمیرکار منابع تغذیه سوئیچینگ در دستگاههاي

نرمافزارهاي کاربردي در الکترونیک -ماژولهاي کاربردي

الکترونیکی صنایع مختلف

الکترونیک -آزمایشگاه میکرو کامپیوتر  -2آزمایشگاه
مدارهاي پالس و دیجیتال -مباحث ویژه در الکترونیک-
اقتصاد در حرفه

 -6-1مشاغل قابل احراز
 کارشناس الکترونیک -کد شغل 215213 مهندسی الکترونیک -کد شغل 215213 تحلیل الکترونیکی با نرمافزار -کد شغل 121511 ضبط و پخش مغناطیسی اطالعات -کد شغل 215215 تحلیل و عیبیابی مدارات مجتمع خطی در سیستمهاي صنعتی -کد شغل 215211 ضبط و پخش نوري و الکتریکی اطالعات -کد شغل 215213 طراح و سازنده تجهیزات کنترلی -کد شغل 215213 مجري پروژههاي اتوماسیون صنعتی -کد شغل 215213 طراح و سازنده تجهیزات آزمایشگاهی -کد شغل 215213 کارشناس پردازش اتوماسیون -کد شغل 215213 کارشناس اینترنت اشیا -کد شغل 215213 کارشناس هوش مصنوعی و یادگیري ماشینی– کد شغل 215213 -کارشناس استراتژي بازاریابی دیجیتال -کد شغل 215213
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 -7-1طول دوره و شکل نظام
حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته دو سال است و هرسال تحصیلی مرکب از  2نیمسال تحصیلی و یک دوره
تابستانی و هر نیمسال شامل  16هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  6هفته آموزش و یک هفته
امتحانات پایان دوره است .دروس نظري و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی بوده و هر واحد درس نظري معادل  16ساعت
در نیمسال ،هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی حداقل معادل  32ساعت و حداکثر  48ساعت در نیمسال ،هر واحد درس
کارگاهی حداقل معادل  48ساعت و حداکثر  64ساعت در نیمسال و هر واحد کارآموزي یا کارورزي معادل  121ساعت در
نیمسال میباشد.

 -8-1ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 دانشآموختگان کاردانی مرتبط قبولی در آزمون ورودي -دارا بودن شرایط عمومی و توانایی جسمانی

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

تعداد

درصد

واحد

(برحسب واحد)

درصد مجاز

تعداد ساعت

درصد

درصد مجاز

(برحسب ساعت)

نظري

45

62/5

 25تا 65

721

41

 25تا 45

عملی

27

37/5

 35تا 75

1188

61

 55تا 75

72

111

111

1818

111

111

جمع

 -11-1نوع درس (برحسب تعداد واحد)
نوع درس

تعداد واحد

تعداد واحد برنامه درسی

حداقل

حداکثر

موردنظر

جبرانی (بدون احتساب)

1

6

6

عمومی

9

9

9

مهارت عمومی

1

4

2

پایه

5

11

6

تخصصی

44

51

47

اختیاري

6

8

8

68

72

72

جمع

9

فصل دوم :عناوین دروس
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 -1-2جدول دروس جبرانی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي الکترونیک کاربردي
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

مدارهاي الکتریکی 1

3

32

32

64

2

الکترونیک 1

3

32

32

64

6

64

64

128

جمع

پیشنیاز

هم نیاز

* با رعایت آییننامه آموزشی و سایر مقررات مربوطه ،دروس فوق به پذیرفتهشدگان با کاردانی غیر مرتبط با نظر مدیر گروه
ارائه شود.
* دروس جبرانی ،بایست حداکثر نیمسال اول و دوم ارائه شود.

 -2-2جدول دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي الکترونیک کاربردي
تعداد ساعت

تعداد

ردیف

نام درس

1

یک درس از گروه درسی «مبانی نظري اسالم»

2

2

یک درس از گروه درسی «انقالب اسالمی»

2

32

2

32

1

2

32

1

32

1

1

32

32

9

128

32

161

3
4
5

یک درس از گروه درسی
«تاریخ و تمدن اسالمی»
یک درس از گروه درسی
«آشنایی با منابع اسالمی»
ورزش 1
جمع

واحد

نظري

عملی

جمع

32

1

32

1

32
32

پیشنیاز

هم نیاز

 -3-2جدول دروس مهارت عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي الکترونیک
کاربردي
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

اقتصاد در حرفه

2

16

32

48

2

روش تحقیق و مهارت ارائه

2

16

32

48

2

16

32

48

جمع
* گذراندن  2واحد از دروس فوق الزامی است.
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پیشنیاز

هم نیاز

 -4-2جدول دروس پایه دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي الکترونیک کاربردي
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

ریاضی عمومی 2

3

48

1

48

2

معادالت دیفرانسیل

3

48

1

48

6

96

1

96

جمع

هم نیاز

پیشنیاز

 -5-2دروس تخصصی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي الکترونیک کاربردي
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد

هم نیاز

پیشنیاز

واحد

نظري

عملی

جمع

1

برنامهنویسی اندروید

1

1

64

64

2

زبان تخصصی

2

32

1

32

3

شبکههاي مخابرات داده

3

32

32

64

4

مدارهاي الکتریکی 2

3

32

32

64

5

رباتیک کاربردي

3

32

32

64

6

میکرو کامپیوتر 2

3

48

1

48

7

آزمایشگاه میکرو کامپیوتر 2

1

1

48

48

میکرو کامپیوتر 2

8

سنسورها و مبدلها

3

32

32

64

میکرو کامپیوتر 2

9

الکترونیک 3

3

32

32

64

11

آزمایشگاه الکترونیک 3

1

1

48

48

11

سیستمهاي کنترل خطی

3

48

1

48

1

1

48

48

3

32

32

64

1

1

48

48

3

32

32

64

12
13
14
15

آزمایشگاه سیستمهاي کنترل
خطی
مدارهاي پالس و دیجیتال
آزمایشگاه مدارهاي پالس و
دیجیتال
مباحث ویژه در الکترونیک

12

برنامهسازي
رایانهاي

معادالت
دیفرانسیل
سیستمهاي
کنترل خطی
برنامهسازي
رایانهاي

مدارهاي
الکتریکی 2
الکترونیک 3
مدارهاي
الکتریکی 2
سیستمهاي کنترل
خطی
مدارهاي
الکتریکی 2
مدارهاي پالس و
دیجیتال

16

نرمافزارهاي کاربردي در

2

1

64

64

17

برنامهسازي رایانهاي

3

32

32

64

18

اپتیک و کاربردهاي آن

2

16

48

64

19

پروژه

3

-

-

-

21

کارآموزي

2

1

241

241

21

کارگاه کالیبراسیون

1

1

48

48

47

411

912

1312

الکترونیک

جمع

مدارهاي الکتریکی
2

گذراندن 51
واحد
گذراندن 51
واحد

 -6-2جدول دروس اختیاري دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي الکترونیک کاربردي
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

3

32

32

64

3

32

32

64

3

تجهیزات الکترونیکی هوشمند

3

32

32

64

4

نرمافزارهاي طراحی سهبعدي

3

32

32

64

5

سیگنالها و سیستمها

3

32

32

64

6

مدیریت انرژي تجدید پذیر

3

32

32

64

7

مدارهاي فرکانس باال

3

32

32

64

2

16

48

64

9

ماژولهاي کاربردي الکترونیک

2

16

48

64

11

طراحی صفحات وب

2

16

48

64

جمع

8

81

112

192

1
2

8

کاربرد الکترونیک
زبان توصیف سختافزار
VHDL

منابع تغذیه سوئیچینگ و
شارژرها

پیشنیاز
مدار الکتریکی 2
برنامهنویسی
رایانهاي

الکترونیک 3

میکرو کامپیوتر 2

* گذراندن  8واحد (دو درس  3واحدي و یک درس  2واحدي) از دروس فوق الزامی است.
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هم نیاز

 -7-2جدول ترم بندي پیشنهادي دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفهاي الکترونیک
کاربردي
 -1-7-2نیمسال اول
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

ریاضی عمومی 2

3

48

1

48

2

معادالت دیفرانسیل

3

48

1

48

3

مدارهاي الکتریکی 2

3

32

32

64

4

یک درس از گروه درسی «مبانی نظري اسالم»

2

32

1

32

5

ورزش 1

1

1

32

32

6

درس مهارت عمومی

2

16

32

48

7

برنامهسازي رایانهاي

3

32

32

64

8

نرمافزارهاي کاربردي در الکترونیک

2

1

64

64

جمع

19

-

-

-

پیشنیاز

 -2-7-2نیمسال دوم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد

پیشنیاز

واحد

نظري

عملی

جمع

1

الکترونیک 3

3

32

32

64

مدارهاي الکتریکی 2

2

میکرو کامپیوتر 2

3

48

1

48

برنامهسازي رایانهاي

3

آزمایشگاه میکرو کامپیوتر 2

1

1

48

48

4

مدارهاي پالس و دیجیتال

3

32

32

64

5

آزمایشگاه مدار پالس و دیجیتال

1

1

48

48

6

سنسورها و مبدلها

3

32

32

64

7

یک درس از گروه درسی «انقالب اسالمی»

2

32

1

32

8

زبان تخصصی

2

32

1

32

9

آزمایشگاه الکترونیک 3

1

1

48

48

19

-

-

-

جمع

14

مدارهاي الکتریکی 2

 -3-7-2نیمسال سوم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد

پیشنیاز

واحد

نظري

عملی

جمع

1

مباحث ویژه در الکترونیک

3

32

32

64

2

برنامهنویسی اندروید

1

1

64

64

برنامهسازي رایانهاي

3

سیستمهاي کنترل خطی

3

48

1

48

مدارهاي الکتریکی 2

4

آزمایشگاه سیستمهاي کنترل خطی

1

1

48

48

5

شبکههاي مخابرات داده

3

32

32

64

2

32

1

32

7

اپتیک و کاربردهاي آن

2

16

48

64

8

درس اختیاري

2

16

48

64

9

کارگاه کالیبراسیون

1

1

48

48

18

-

-

-

6

یک درس از گروه درسی
«تاریخ تمدن اسالمی»

جمع

 -4-7-2نیمسال چهارم
نام درس

ردیف

تعداد ساعت

تعداد
واحد

نظري

عملی

جمع

1

درس اختیاري

3

32

32

64

1

درس اختیاري

3

32

32

64

2

پروژه

3

-

-

-

3

کارآموزي

2

1

241

241

4

رباتیک کاربردي

3

32

32

64

2

32

1

32

16

-

-

-

7

یک درس از گروه درسی
«آشنایی با منابع اسالمی»
جمع

15

پیشنیاز

سیستمهاي کنترل خطی

فصل سوم :سرفصل دروس
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 -1-3درس معادالت دیفرانسیل
نوع درس :پایه
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

3

1

تعداد ساعت

48

1

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

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

معادالت پارامتري ،مختصات فضایی ،بردارها در فضا ،ضرب عددي دو بردار ،ضرب
خارجی دو بردار ،ماتریسهاي  ،3X3دستگاه معادالت خطی سه مجهولی ،عملیات روي
1

سطرهاي ماتریس ،معکوس ماتریس ،حل دستگاه معادالت ،دترمینان  ،3x3تابع چند
متغیره ،مشتق سوئی و جزئی ،صفحه مماس و خط قائم ،گرادیان ،قاعده زنجیري براي

16

-

مشتق جزئی ،دیفرانسیل کامل ،مختصات استوانهاي و کروي ،میدان برداري ،انتگرال منحنی
الخط ،دیورژانس
معادله دیفرانسیل ،جایگاه استفاده از معادالت دیفرانسیل در مهندسی برق ،معادله
2

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

11

-

پیدا کردن و حل معادله حاکم بر یک مدار  RCو  RLبراي یافتن جریان مدار.
تعریف معادله دیفرانسیل مرتبه دوم ،معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم با ضرایب ثابت
نسبت به زمان ،یافتن پاسخ عمومی معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم با ضرایب ثابت،
3

یافتن پاسخ خصوصی معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم با ضرایب ثابت ،یافتن پاسخ

12

-

عمومی و خصوصی جریان یک مدار  RLCبا استفاده از حل معادله دیفرانسیل حاکم بر
آن ،استفاده از تبدیل الپالس براي حل معادالت دیفرانسیل حاکم بر مدارهاي RLC

دستگاه معادالت جبري ،استقالل خطی ،مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه ،دستگاه معادالت
4

خطی مرتبه اول ،دستگاه معادالت خطی همگن با ضرایب ثابت ،ماتریسهاي اساسی،

11

-

دستگاههاي خطی غیر همگن با ضرایب ثابت
48

جمع

-

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
حل معادالت دیفرانسیل حاکم بر مدارهاي  ،RLCآشنایی با ماتریسها ،محاسبه دترمینان ماتریس ،محاسبه وارون ماتریس،
بردارها و مفاهیم ضرب داخلی و ضرب خارجی بردارها

17

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

مؤلف

معادالت دیفرانسیل

مسعود نیکوکار

دانشگاه پلیتکنیک

ریاضی عمومی 2

حسین نامی

مدرسان شریف

ریاضی عمومی 2

مترجم

مسعود نیکوکار -

ناشر

گسترش علوم پایه

حمیدرضا مقسمی

سال انتشار
چاپ چهل و چهارم
1398
چاپ بیست و یکم
1398
ویرایش جدید 1394

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد ریاضی و داراي سابقه تدریس دروس ریاضی در دوره کاردانی حداقل به مدت  3سال
مساحت ،تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد و داراي وایت برد ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی با تعاریف و مثالهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه ،کوئیز ،آزمون میانترم و آزمون پایانترم

18

 -2-3درس مدارهاي الکتریکی 2
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز :معادالت دیفرانسیل

تعداد ساعت

32

32

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :توانایی تحلیل شبکههاي الکتریکی به روش ماتریسی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

تبدیل الپالس و کاربرد آن در تحلیل شبکههاي الکتریکی:
تعریف تبدیل الپالس و فلسفه استفاده از آن در مهندسی برق ،ناحیه همگرایی تبدیل
1

الپالس ،تبدیل الپالس توابع پریودیک ،تبدیل الپالس مربوط به توابع تحریک شبکههاي
الکتریکی ،خواص تبدیل الپالس ،انتگرال کانولوشن و تبدیل الپالس ،محاسبه عکس

8

8

تبدیل الپالس ،نحوه بهکارگیري تبدیل الپالس براي تحلیل شبکههاي الکتریکی ،معرفی
انواع توابع شبکه با ذکر چند مثال و شبیهسازي
نظري گراف – آنالیز گره و آنالیز مش:
تعریف گراف شبکه و مفاهیم گره ،شاخه ،حلقه و کات ست ،تجزیه و تحلیل گره براي
2

یک شبکه الکتریکی با استفاده از دو معادله اساسی آنالیز گره ،نوشتن معادالت تجزیه و
تحلیل گره به روش نظري ،تجزیه و تحلیل مش براي یک شبکه الکتریکی با استفاده از

6

6

دو معادله اساسی آنالیز مش ،نوشتن معادالت تجزیه و تحلیل مش به روش نظري با ذکر
چند مثال و شبیهسازي
نظري گراف – آنالیز حلقه و آنالیز کات ست:
تجزیه و تحلیل حلقه براي یک شبکه الکتریکی با استفاده از دو معادله اساسی آنالیز حلقه،
3

نوشتن معادالت تجزیه و تحلیل حلقه به روش نظري ،تجزیه و تحلیل کات ست براي

4

4

یک شبکه الکتریکی با استفاده از دو معادله اساسی آنالیز کات ست ،نوشتن معادالت تجزیه
و تحلیل کات ست به روش نظري با ذکر چند مثال و شبیهسازي
توصیف شبکههاي الکتریکی به روش معادالت حالت:
4

مفهوم حالت براي یک شبکه الکتریکی ،متغیرهاي حالت در یک شبکه الکتریکی ،نوشتن
معادالت حالت براي یک شبکه الکتریکی ،تغییر متغیر در معادالت حالت ،حل معادالت

5

5

حالت در حوزه زمان و یا حوزه الپالس با ذکر چند مثال و شبیهسازي
فرکانسهاي طبیعی یک شبکه الکتریکی:
5

مفهوم فرکانس طبیعی ،فرکانسهاي طبیعی یک متغیر شبکه ،تعداد فرکانسهاي طبیعی کل
شبکه (فرکانسهاي صفر و غیر صفر شبکه) ،کنترل فرکانسهاي طبیعی شبکه،

5

5

فرکانسهاي طبیعی اتصال کوتاه و اتصال باز یک شبکه با ذکر چند مثال و شبیهسازي
6

4

قضایاي شبکه:
19

4

قضیه جانشینی ،قضیه جمع آثار ،قضیه هم پاسخی و بیانههاي مختلف آن ،قضیه تلگان،
قضایاي تونن و نورتن با ذکر چند مثال و شبیهسازي
جمع

32

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تحلیل شبکههاي الکتریکی با روشهاي ماتریسی شامل آنالیزهاي گره ،مش ،حلقه ،کات ست ،معادالت حالت و فرکانسهاي
طبیعی

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
تحلیل مدارهاي الکتریکی 2
مدارهاي الکتریکی 2

مؤلف

مؤلف

کریزي
کار و زرگر

نظریه اساسی مدارها و شبکهها ارنست کوه و
جلد دوم

مترجم

سید حسن نبوي

چارلز ارائه

ناشر

پوران پژوهش
جبهدار
ماراالنی

انتشارات دانشگاه تهران

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد گرایشهاي برق
مساحت ،تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد و داراي وایت برد ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی با تعاریف و مثالهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه ،کوئیز و آزمون میانترم و پایانترم

21

سال انتشار
1396
 1398چاپ شانزدهم
 1399چاپ بیست و
هشتم

 -3-3درس زبان تخصصی
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :ترجمه متون فنی مرتبط با رشته و استفاده از منابع و مقاالت مرتبط به زباناصلی از رسانههاي مکتوب و غیر
مکتوب

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1
2
3
4
5

(ساعت)

ریز محتوا
ترجمه یک متن مربوط با تشکیالت گروهها ،حوزهها و رستههاي درسی از زباناصلی به
فارسی در گروه برق
ترجمه متنهاي مرتبط با الکترونیک ،برق و رایانه مانند دیود ،ترانزیستور ،اپتوکوپلر،
عایقها و موارد مشابه آن از انگلیسی به فارسی
بارگیري حداقل دو نمونه  Datasheet ICمربوط به  ICهاي قابلبرنامهریزي منطبق با
فناوريهاي نوین و ترجمه آن.
ترجمه انگلیسی به فارسی متون مرتبط با مخابرات ،تلویزیون ،فیبر نوري و شبکههاي
رایانهاي و انتقال دادهها (آنالوگ و دیجیتال)
ترجمه انگلیسی به فارسی متون مرتبط با سامانههاي کنترل الکترونیکی

نظري

عملی

4

-

6

-

4

-

4

-

4

-

اجراي یک پروژه در قالب ترجمه یک سرویس منوال ،راهنماي کاربرد یا راهنماي نصب،
6

دیتاشیت ،مقاله علمی معتبر یا موارد مشابه دیگر از انگلیسی به فارسی (حداقل  5برگ

2

-

متن اجرا در خارج از ساعات درسی)
7

اجراي یک پروژه شامل ترجمه از فارسی به انگلیسی در قالب حداکثر یک پاراگراف از
متون ساده علمی و فنی الکترونیکی

2

ارائه تمرینهاي مختلف در راستاي درک مطلب مانند پرسشهاي صحیح غلط ،پر کردنی،
8

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

6

براي بندهاي یک تا 6
32

جمع

-

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
خواندن متون فنی مرتبط با الکترونیک ،ترجمه متون مربوط به منابع آموزشی الکترونیک ،حفظ امانتداري ،رعایت حقوق
مؤلفین و انطباق محتوا بر اصول و فرهنگ حاکم بر جامعه

21

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
زبان تخصصی برق ،الکترونیک،
کنترل و مخابرات
فرهنگ تخصصی مهندسی برق
الکترونیک کامپیوتر و مخابرات

مؤلف

مترجم

نوشته منوچهر حقانی

دانشگاه تهران
نادر گلستانی

پترکالوس بودیش

ناشر

داریانی

 Texts electrical engineeringپیام فرهادي -میالد قیدي

امیرکبیر
دیباگران تهران

سال انتشار
1399
چاپ 15
1397
1396

سایتهاي اینترنتی

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک مسلط به زبان انگلیسی
مساحت ،تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد داراي وایت برد ،ویدئو پروژکتور ،اینترنت و رایانه
روش تدریس و ارائه درس
مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،اجراي پروژه پژوهشی ،تعاملی ،فعالیت خارج از ساعات درسی
فعالیتهاي کالسی بهصورت تعاملی بوده و در کالس درس دانشجویان باید فعال باشند و در تمام مباحث در قالب ترجمه
فردي در کالس و خارج از ساعات درسی ،بحث و گفتوگو ،توضیحی و ارائه مطالب مشارکت کنند.
روش سنجش و ارزشیابی درس
پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي تحقیقاتی ،فعالیت گروهی ،آزمون میانترم و پایانترم
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 -4-3درس میکرو کامپیوتر 2

نظري

عملی

پیشنیاز :برنامهسازي رایانهاي

تعداد واحد

3

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

48

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با میکروکنترلر هاي  32بیتی با هسته ARM

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

انواع معماريهاي پردازندهها از قبیل  ARM ،CISC ،RISCو مقایسه آنها با یکدیگر
1

و مقایسه انواع میکروکنترلر هاي با هسته  ARMمانند  ST ،ATMEL ،NXPو ...

3

-

کاربردهاي صنعتی میکروکنترلر هاي مبتنی بر هسته ARM

امکانات میکروکنترلر  ARMازلحاظ تعداد پایه ،انواع حافظههاي داخلی ،واحدهاي جانبی
2

از قبیل تایمر/کانتر ،WDT ،وقفه ،مبدل آنالوگ به دیجیتال ( )ADCو دیجیتال به آنالوگ
( ،)DACارتباط سریال ،PLL ،JTAG ،CAN ،I2S ،I2C ،SSP ،SPI ،USB ،UART

6

-

 ،DMAتنظیمات فرکانس کاري با نوسانسازهاي داخلی/خارجی ،ولتاژ کاري و ...
انواع معماري دستورات از قبیل ثبات به ثبات ،کار با حافظه و دستورات کنترلی ،معماري
خط لوله ( )Pipelineو بهکارگیري آن در میکروکنترلر ،نحوه اجراي دستورات ،حالتهاي
3

مختلف کاري پردازنده ،ثباتها ،فضاي آدرس و نقشه حافظه ،معماري مجموعه دستورات
بررسی و تحلیل مجموعه دستورات {ترجیحاً اسمبلی}

6

-

انتخاب ابزار برنامهنویسی  Cمانند کامپایلر  Keil uVisionو معرفی محیط برنامهنویسی،
نحوه اجراي برنامه و خطایابی ،نحوه برنامهریزي میکروکنترلر و ...
انجام برنامههاي پایه از قبیل خروجی ساده (نمایش بر روي  ،)LEDبرنامه ایجاد تأخیر،
4

نمایش اعداد بر روي نمایشگرهاي هفتقسمتی ( ،)Segment-7اجراي برنامه ورود داده

6

-

بهصورت مستقیم و مبتنی بر بیت  ،Strobeراهاندازي موتور  DCو ...
اصول کارکرد تایمر ،انواع تایمرهاي میکروکنترلر ،ثباتهاي مربوطه و اجراي برنامه تأخیر
5

به کمک تایمر به شبیهسازي برنامه {اجراي عملی بر روي یک برد آموزشی و نمایش نتایج

3

-

به دانشجویان توصیه میشود}.
تعریف  PWMو کاربردهاي عملی آن
6

ثباتهاي مربوطه و انواع حالتهاي آن
ایجاد پالسهاي مربعی با چرخههاي کاري ( )Duty Cycleمختلف {ترجیحاً با نمایش

3

-

عملی بر روي بردهاي آموزشی}
انواع واحدهاي وقفه دهنده و ثباتهاي مرتبط با وقفه
7

انجام برنامههاي پایه و کاربردي مختلف مبتنی بر وقفه به همراه شبیهسازي {اجراي عملی
بر روي یک برد آموزشی و نمایش نتایج به دانشجویان توصیه میشود}.
23

3

-

قابلیتهاي مبدل آنالوگ به دیجیتال ( )ADCو دیجیتال به آنالوگ ( )DACمیکروکنترلر
ثباتهاي مربوطه و حالتهاي مختلف کاري
8

انجام برنامههاي کاربردي مختلف مبتنی بر  ADCمانند خواندن ولتاژ ورودي آنالوگ

6

-

(نمایش عملکرد ولتمتر) ،خواندن دما از سنسور مانند ( LM35ساخت دماسنج) و  ...به
همراه شبیهسازي
برنامهنویسی پروژههاي کاربردي از قبیل ماتریس نقطهاي ( ،)Dot Matrixصفحهکلید
( ،)KeyPadموتور پلهاي LCD ،کاراکتري LCD ،گرافیکی ( ،)GLCDماژول TFT

9

 LCDتمامرنگی  3.2اینچی ،ماژولهاي وایرلس ،بلوتوث ،ضبط و پخش  MP3و انواع
فایلهاي صوتی ،دوربین دیجیتال  ،OV7671انتقال اطالعات باکارت حافظه ،MMC/SD

12

-

اجراي ارسال و دریافت اطالعات سریال ،واسط  ،RS485واسط ارتباطی  CANو ...
{اجراي عملی بر روي یک برد آموزشی و نمایش نتایج به دانشجویان توصیه میشود.}.
48

جمع

1

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
نوشتن برنامههاي مربوط به پروژههاي متوسط با میکروکنترلر هاي با هسته ARM

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

مؤلف

مترجم

ناشر

سال انتشار

برنامهنویسی میکروکنترلرهاي  ARMدر
محیط نرمافزاري  Keil uVisionبا

نیاز دانش

محمد ارکانی

1395

استفاده از توابع کتابخانه هاي CMSIS

آموزش میکروکنترلر

جواد شورانگیز حقیقی –

LPC 1768 ARM CORTEX - M3

محمود طباطبایی

میکروکنترلر  ARMسري LPC1768

محمدمهدي صفی

24

مهرگان

1396

دیباگران

1396

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد گرایشهاي برق ،حداقل  3سابقه تدریس مرتبط ،حداقل  1سابقه تخصصی در حوزه شغلی ،تسلط
کامل به رایانه و نرمافزارهاي مرتبط ،تسلط به زبان انگلیسی
مساحت ،تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه و  ،Pc Projectorترجیحاً یک برد آموزشی میکروکنترلر جهت نمایش اجراي عملی پروژهها
در کالس
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،تمرین و تکرار ،فیلم و اسالید
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف و پروژههاي درسی مناسب و شبیهسازي آنها و ارائه پروژههاي کاربردي دانشجویان و آزمون پایانترم کتبی

25

 -5-3درس الکترونیک 3

نظري

عملی

پیشنیاز :مدارهاي الکتریکی 2

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

32

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با رفتار تقویتکنندههاي ترانزیستوري در فرکانس باال و تحلیل آن

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري
1

عملی

مروري بر تحلیل  DCو مدار معادل ترانزیستور در فرکانس میانی و تحلیل  ACفرکانس
میانی ترانزیستور و اهمیت آن در سیستمهاي الکترونیکی در بازار الکترونیک همراه با

2

2

شبیهسازي کامپیوتري و تکلیف و مثالهاي کاربردي
مدل ترانزیستور در فرکانس باال و محاسبه فرکانس قطع پایین و فرکانس قطع بهره واحد
براي ترانزیستور و نحوه انتخاب ترانزیستور مناسب در سیستمهاي کاربردي و نقش آن در
2

طراحیهاي صنعتی الکترونیکی و کنترل فرکانس قطع مدارات ترانزیستوري و

2

2

تقویتکنندههاي سیگنال در مدارات الکترونیکی با شبیهسازي کامپیوتري و مثالهاي
کاربردي
تحلیل فرکانس میانی و فرکانس باال مدار امیتر مشترک با روش میلر و محاسبه فرکانس
3

قطع باال و قطبها و به دست آوردن تابع انتقال فرکانس باال و استفاده مناسب آن براي
طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی و مجتمع سازي در حوزههاي مختلف فرکانسی و

2

2

کنترل فرکانس قطع مدارات با شبیهسازي کامپیوتري و مثالهاي کاربردي
تحلیل فرکانس میانی و فرکانس باال براي تمامی آرایشهاي تقویتکنندههاي ترانزیستوري
(مدار امیتر مشترک بدون فیدبک و امیتر مشترک با فیدبک و بیس مشترک و کلکتور مشترک
4

و سورس مشترک و )...با روش دقیق و محاسبه فرکانس قطع باال و صفرها و قطبها و به
دست آوردن تابع انتقال فرکانس باال و استفاده مناسب آن براي طراحی و ساخت مدارات

8

8

الکترونیکی و مجتمع سازي در حوزههاي مختلف فرکانسی و کنترل فرکانس قطع مدارات
با شبیهسازي کامپیوتري و مثالهاي کاربردي
روش ثابت زمانی ارزش صفر و محاسبه فرکانس قطع باال تمامی آرایشهاي تقویتکننده
هاي ترانزیستوري (مدار امیتر مشترک بدون فیدبک و امیتر مشترک با فیدبک و بیس مشترک
5

و کلکتور مشترک و سورس مشترک و  )...و استفاده مناسب آن براي طراحی و ساخت

4

4

مدارات الکترونیکی و مجتمع سازي در حوزههاي مختلف فرکانسی و کنترل فرکانس قطع
مدارات با شبیهسازي کامپیوتري و مثالهاي کاربردي
تحلیل فرکانس میانی و فرکانس باالي مدارات چندطبقه (تقویتکننده تفاضلی و کسکود
6

و )...و محاسبه فرکانس قطع باال و به دست آوردن تابع انتقال فرکانس باال و تحلیل فرکانس
باالي تقویتکننده هاي عملیاتی و انواع مدارات کاربردي آنها
26

6

6

7

فیدبک و تأثیر آن در تحلیل فرکانس باال و فرکانس قطع مدار و بهره با شبیهسازي کامپیوتري
و مثالهاي کاربردي

2

2

ترسیم دیاگرام بود براي تابع انتقال مدارات الکترونیکی یک و چندطبقه و اهمیت آن در
8

سیستمهاي الکترونیکی و کاربردهاي مدارات مختلف با شبیهسازي کامپیوتري و مثالهاي

2

2

کاربردي
پایداري در مدارات الکترونیکی و تأثیر فیدبک بر پایداري با استفاده از ترسیم دیاگرام بود
9

و محاسبه حد فاز و حد دامنه و اهمیت آن در سیستمهاي الکترونیکی و کاربردهاي مدارات

2

2

مختلف با شبیهسازي کامپیوتري و مثالهاي کاربردي
11

جبران سازي در مدارات الکترونیکی ناپایدار و اهمیت آن در سیستمهاي الکترونیکی و
کاربردهاي آن در پایداري مدارات مختلف با شبیهسازي کامپیوتري و مثالهاي کاربردي
جمع

2

2

32

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی تحلیل فرکانسی تقویتکنندههاي ترانزیستوري و تحلیل انواع اسیالتورها

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
مبانی میکروالکترونیک
تحلیل و طراحی مدارهاي مجتمع آنالوگ
مدارهاي میکروالکترونیک

مؤلف

مترجم

بهزاد رضوي
پاول ار گري-
رابرت جی میر
سدره اسمیت

ناشر

سال انتشار

دیانی -زارع

نص

1396

اردکانی -منصوري

نص

1398

دیانی

نص

1389

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی برق و آشنا به شبیهسازي در الکترونیک آنالوگ
مساحت ،تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد با تجهیزات الکترونیکی براي آموزش سمعی و بصري و سایت کامپیوتري و نرمافزار مناسب براي شبیهسازي
مدارات الکترونیکی
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی با تعاریف و مثالهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف و پروژههاي درسی مناسب و شبیهسازي آنها و ارائه پروژههاي کاربردي دانشجویان و آزمون پایانترم
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 -6-3درس سنسورها و مبدلها
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز :میکرو کامپیوتر 2

تعداد ساعت

32

32

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی و توانایی کار با انواع سنسورها و مبدلها

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

سنسورها و انواع آنها:
مقدمهاي بر تاریخچه سنسور  -سنسورهاي نوري  -سنسورهاي خازنی  -سنسورهاي
القایی  -سنسورهاي التراسونیک  -سنسورهاي تشخیص کد رنگ  -لودسل  -سنسورهاي
حرارتی  -سنسورهاي رطوبت  -سنسورهاي فشار
شناخت انواع سنسورها و کاربردهاي آنها هدف اصلی در این مرحله که باید به آن توجه
گردد این است که تنها هدف این مرحله یادگیري کار با انواع سنسورها بوده و عمده
1

تالش استاد در این مرحله باید تبدیل دانشجو به یک کاربر خوب سنسور میباشد .توانایی
انتخاب صحیح سنسور در پروسههاي اتوماسیونی .نحوهي پشتیبان گیري از سنسورها .هنر

12

-

استفاده از بهینهترین حالت توزیع سنسورها در جریان یک پروسه اتوماسیونی در جهت
کاهش هزینه و افزایش کیفیت و قابلیت اعتماد یکی دیگر از مفاهیمی است که باید در
حین تدریس این فصل به دانشجویان منتقل شود.
انجام تحقیقاتی در مورد انواع جدید سنسورها همانند سنسورهاي پردهي نور –
سنسورهایی باقابلیت  BMSو سایر سنسورهاي جدید و بروز ،میتواند ازجمله تحقیقاتی
باشد که در طی این درس به دانشجویان واگذار میگردد.
طراحی مدار فرمان:
مقدمهاي برمدار فرمان  -معرفی اجزاي الکتریکی شبکهها سه فاز (ادوات مدارهاي فرمان)
 شناخت عالئم و نقشهخوانی  -طراحی مدارات فرمان (راهاندازي موتورهاي سه فاز باکلیدهاي مغناطیسی)  -شبیهسازي مدارات فرمان با استفاده از نرمافزار EKTS

نحوه طراحی مدارات فرمان  -اصول سناریونویسی در پروسههاي صنعتی  -سناریونویسی
2

عبارتاند از درک مفهوم از هدف غایی یک پروسه اتوماسیونی و برنامهریزي دقیق و
مدون در راستاي تحقق هدف مربوطه با ایجاد رویکرد تعاملی هزینه-کارایی و نیز
تکرارپذیري و قابلیت اعتماد میباشد .در این رویکرد مهندس طراح با دریافت هدف
پروژه و برنامهریزي مالی و زمانی براي تحقق آن اقدام به ابتدا بخشبندي و سپس ایجاد
پروسهي اتوماسیونی هر بخش و درنهایت ارتباط میان بخشهاي مختلف مینماید .بدیهی
است که در طی این مراحل ممکن است که پروسه داراي باگهایی بوده که حضور هریک
از آنها میتواند در کوتاه یا درازمدت سبب توقف یا انهدام و یا افت کارایی پروسه گردد.
28

11

6

دید از باال و کلینگري در عین اشراف به جزئیات میتواند تنها راه جلوگیري از موارد
اینچنینی باشد.
سناریوي پی شنهادي :نو شتن سناریوي د ستگاههایی مثل ما شین لبا س شویی – ما شین
ظرفشووویی – کارواشهاي صوونعتی اتومبیل و  ...و درآوردن این سووناریوها در غالب
فلوچارت
رلههاي برنامه پذیر:
مقدمهاي برمدار فرمان  -معرفی اجزاي الکتریکی شبکهها سه فاز (ادوات مدارهاي فرمان)
 آشنایی با عالئم و نقشهخوانی  -طراحی مدارات فرمان (راهاندازي موتورهاي سه فاز با3

کلیدهاي مغناطیسی)  -شبیهسازي مدارات فرمان با استفاده از نرمافزار EKTS

11

11

شناخت رلههاي برنامه پذیر و نحوهي پرو گرام کردن آنها .توصیه میشود که دانشگاهها
با فراهم آوردن ستهاي آموزشی  plcو انجام تمرینات عملی در غالب گروههاي دو تا
سه نفرِ در حین درس مفاهیم آموزش دادهشده بهطور عملی پیادهسازي نمایند.
طراحی:

تشریح پروژه اتوماسیونی -پیادهسازي دو پروژه اتوماسیونی  -مراحلی از قبیل تشریح
فرایند  -انتخاب سنسورها – نوشتن الگوریتم – یافتن باگها – نوشتن برنامه – تخمین
مالی پروژه – و سایز هزینههاي اجرا ازجمله مراحلی است که دانشجویان باید به آن
بپردازند.
4

خرید قطعات تا مونتاژ نهایی و تست بهصورت مجازي تهیه یک پروپوزال براي نتایج
تحقیقات و برنامهنویسی

-

16

پروژههاي این مرحله نیز باید بهصورت تیمی انجام شوند و درنهایت نمرات به گروهها
تعلق خواهد گرفت .اساتید با ایجاد رقابت سازنده میان گروهها زمینهساز رقابت سازنده
میان دانشجویان باشند.
پروژه پیشوونهادي :اجراي سووناریوي دسووتگاههایی مثل ماشووین لباسووشووویی – ماشووین
ظرفشویی– کارواشهاي صنعتی اتومبیل -اتوماسیون گلخانه و ...
32

جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی کار با انواع سنسورها و مبدلها ،انجام پروژه و شبیهسازي در نرمافزار

29

32

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
Learn to Program, Simulate
PLC & HMI in Minutes with
Real-World Examples from
Scratch.
Measurement, Instrumentation,
and Sensors Handbook:
Electromagnetic, Optical,
Radiation, Chemical, and
Biomedical Measurement

مؤلف

مرجع کامل سنسورها ،ابزار دقیق و
سیستمهاي اندازهگیري

ناشر

Michael Blake,
Farouk Idris

independent

2121

John G. Webster,
Halit Eren

CRC Press

2114

Lan Sinclair

Newnes

2111

Sensors and Transducers

ابزار کنترل :حسگرها و مبدلها

مترجم

سال انتشار

محمود خاقانی

دانشگاه صنعتی

میالنی

خواجهنصیرالدین طوسی

مهدي صنیعی نژاد

دانش نگار

1384
1397

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد کنترل یا مکاترونیک یا الکترونیک و داراي تجربه عملی در این حوزه.
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
آزمایشگاه ،حداقل با ظرفیت  31نفر مجهز به سیستم نمایش عمومی (پروژکتور) ،حداقل  6سیستم کامپیوتري -حداقل 6
ستهاي آموزشی انواع سنسور مجهز به plc

روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،تحویل تمرین ،حل تمرین
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون میانترم ،ارائه پروژه بهصورت کار تیمی ،آزمون پایانترم

31

 -7-3درس آزمایشگاه الکترونیک 3
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز :الکترونیک 3

تعداد ساعت

1

48

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :کار عملی بر روي مدارت مختلف الکترونیکی و شبیهسازي آنها و تحلیل فرکانس باال و محاسبه فرکانس
قطع و ترسیم دیاگرام بود در این مدارات با شبیهسازي و نتایج عملی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1

(ساعت)

ریز محتوا
تحلیل شبیهسازي و عملی و مدار امیتر مشترک و به دست آوردن پاسخ فرکانس آن و
محاسبه فرکانس قطع باال و پایین براي این مدار و مقایسه نتایج نظري و عملی و شبیهسازي

نظري

عملی

-

3

تحلیل شبیهسازي و عملی مدار تقویتکننده آبشاري و به دست آوردن پاسخ فرکانسی آن
2

و محاسبه فرکانس قطع باال و پایین براي این مدار و کاربردها و مشخصات این مدار و

-

6

نحوه کنترل بهره و فرکانس قطع در این مدارها و مقایسه نتایج نظري و عملی و شبیهسازي
تحلیل شبیهسازي و عملی مدار تقویتکننده تفاضلی و به دست آوردن پاسخ فرکانسی آن
3

و محاسبه فرکانس قطع باال و پایین براي این مدار و کاربردها و مشخصات این مدار و

-

6

نحوه کنترل بهره و فرکانس قطع در این مدارها و مقایسه نتایج نظري و عملی و شبیهسازي
تحلیل شبیهسازي و عملی مدار تقویتکننده عملیاتی و به دست آوردن پاسخ فرکانسی آن
4

و محاسبه فرکانس قطع باال و مشخصات امپدانس ورودي و خروجی و جریانهاي بایاس
ولتاژ آفست در تقویتکنندههاي عملیاتی نمونه در آزمایشگاه و خواندن کاتالوگ و مقایسه

-

6

نتایج عملی با کاتالوگ
شبیهسازي انواع مدارات کاربردي خطی با تقویتکنندههاي عملیاتی و مشخصات این
مدارات و نحوه محاسبه و کنترل فرکانس قطع در این مدارها و کاربردهاي آنها در صنایع
5

مختلف کاربردي الکترونیک (مانند مدار تقویتکننده معکوس و غیر معکوس و انتگرال

-

6

گیر و مشتق گیر) و اثر این مدار بر وروديهاي مربعی و مثلثی و کاربرد این مدارات در
تغییر شکل موج ورودي و مقایسه نتایج نظري و عملی و شبیهسازي
شبیهسازي انواع مدارات کاربردي غیرخطی با تقویتکنندههاي عملیاتی و مشخصات این
6

مدارات و نحوه کنترل در این مدارها و کاربردهاي آنها در صنایع مختلف کاربردي

-

9

الکترونیک (حداقل  3مدار) و مقایسه نتایج نظري و عملی و شبیهسازي
7
8

شبیهسازي و تحلیل نظري و عملی انواع فیلترها با تقویتکنندههاي عملیاتی و محاسبات
فرکانس قطع در این مدارات با توجه به نوع فیلتر
پروژه پایانی طراحی و تحلیل نظري و شبیهسازي یک مدار الکترونیکی ابتدا بدون فیدبک
و بعد با اعمال فیدبک در حالت  DCو فرکانس میانی و فرکانس باال و به دست آوردن

31

-

3

-

9

فرکانسهاي قطع این مدارات و تأثیر فیدبک در نتایج و تهیه داکیومنت و ارائه این پروژه
و بررسی پایداري در این مدار
جمع

48

-

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی تحلیل مدارهاي تقویتکننده ترانزیستوري در فرکانسهاي باال

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

مؤلف

مبانی میکروالکترونیک

بهزاد رضوي

تحلیل و طراحی مدارهاي مجتمع

پاول ار گري و

آنالوگ

رابرت جی میر

مدارهاي میکروالکترونیک

سدره اسمیت

ناشر

مترجم

سال انتشار

مهندس دیانی-زارع

نص

چاپ سوم 1399

اردکانی و منصوري

نص

چاپ هفتم 1397

دیانی

نص

1394

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد گرایشهاي برق با حداقل  3سال سابقه تدریس دروس آزمایشگاه مدار و الکترونیک
مساحت ،تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد و داراي وایت برد ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی پروژه بهصورت کار تیمی
روش سنجش و ارزشیابی درس
پروژههاي درسی مناسب و شبیهسازي آنها و ارائه پروژههاي کاربردي دانشجویان و آزمون عملی
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 -8-3درس سیستمهاي کنترل خطی
نظري

عملی

پیشنیاز :مدارهاي الکتریکی 2

تعداد واحد

3

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

48

1

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :توانایی تجزیه و تحلیل سیستمهاي کنترلی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1

(ساعت)

ریز محتوا
مبانی ریاضی سیستمهاي کنترل :یادآوري معادالت دیفرانسیل ،تبدیل الپالس ،شکستن به
کسرهاي جزئی ،معادالت حالت ،دیاگرامهاي حالت

نظري

عملی

3

-

مدلسازي سیستمهاي کنترل :معرفی اجزاي سیستمهاي مکانیکی با حرکت انتقالی ،معرفی
2

اجزاي سیستمهاي کنترل با حرکت دورانی ،چرخدندهها ،پتانسیومتر ،سرو موتور ،موتور

9

-

 dcبا کنترل میدان ،موتور  dcبا کنترل آرمیچر ،فرمول بهره میسون
تجزیه و تحلیل سیستمهاي کنترل در حوزه زمان :معیارهاي ارزیابی پاسخ زمانی
سیستمهاي کنترل درجه اول ،معیارهاي ارزیابی پاسخ زمانی سیستمهاي کنترل درجه دوم
3

نظیر ( ،)tr ،ts ،MP ،tp ،tdتبدیل سیستمهاي درجه باال به سیستم درجه  ،2بررسی اثرات

9

-

تغییر روي پاسخ زمانی سیستمها ،اثرات اضافه کردن صفر و قطب به پاسخ زمانی
سیستمهاي باز و بسته ،مقدمهاي بر پایداري ،معیار پایداري روت هروتیس
4

مکان هندسی ریشهها :اهمیت مکان ،مراحل رسم مکان ،اثر اضافه کردن صفر و قطب
روي مکان ،بررسی پایداري سیستم از روي مکان

9

-

تجزیه و تحلیل سیستمهاي کنترل در حوزه فرکانس :روش نایکوئیست ،رسم منحنی
5

نایکوئیست سیستمها ،بررسی پایداري از روي دیاگرام  ،Nyqحاشیه فاز و حاشیه بهره،

6

-

جبران سازي از روي دیاگرام Nyq

6
7

دیاگرامهاي بود :نحوه رسم دیاگرامهاي بود ،بررسی پایداري از روي دیاگرامهاي بود،
طراحی سیستمهاي کنترل از روي دیاگرام بود آنها
طراحی سیستمهاي کنترل PID ،PI ،PD ،Lag ،Lead

جمع

6

-

6

-

48

-

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تجزیه و تحلیل سیستمهاي کنترل ،مدلسازي سیستمهاي کنترل ،طراحی سیستمهاي کنترل ،شبیهسازي در نرمافزار

33

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

عنوان منبع
سیستمهاي کنترل اتوماتیک

بنجامین کو

مهندسی کنترل مدرن

کاتسوهیکو اوگاتا

سیستمهاي کنترل خطی

امین رضایی

ناشر

مترجم
منوچهر احمدوند-

دانشگاه صنعتی

عماالدین فاطمیزاده

شریف

پرویز جبه دارماراالنی-
علی خاکی صدیق

جاودان خرد
پوران پژوهش

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد کنترل یا الکترونیک یا قدرت و داراي تجربه عملی در این حوزه.
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس استاندارد مجهز به سیستم نمایش عمومی (پروژکتور یا شبکه) ،وایت برد
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،تمرینات کالسی در پایان هر جلسه ،بیان نمونههاي عملی از سیستمهاي کنترل خطی
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه ،کوئیز و آزمون میانترم و پایانترم

34

سال انتشار
1394
1391
1397
چاپ نهم

 -9-3درس آزمایشگاه سیستمهاي کنترل خطی

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز :سیستمهاي کنترل خطی

تعداد ساعت

1

48

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :توانایی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهاي کنترل

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

(ساعت)

ریز محتوا
بررسی روشهاي کنترل سیستم  :DCاجزاي سیستم ،به دست آوردن مشخصه مدارباز
سیستم ،کنترل سرعت و کنترل موقعیت سرو موتور.
موتورهاي سنکرون :بررسی کاربرد آنها در سیستمهاي سرو مکانیزم  ACو  ،DCبه دست
آوردن تابع تبدیل ،سادهسازي تابع تبدیل.
شبیهسازي :شبیهسازي چند پروسه کنترلی در  ،MATLABتحلیل پاسخ زمانی پروسه
شبیهسازيشده و مشخصات پاسخ ،بررسی پاسخ فرکانسی و مشخصههاي آن.
کنترلکننده  :PIDبررسی یک سیستم کنترل دماي مبتنی بر  ،PIOبررسی اثرات تغییر
پارامترهاي  Dو  Iو  Pروي پاسخ زمانی سیستم.
سیستمهاي هیدرولیکی :بررسی یک سیستم هیدرولیکی و اجزاي آن (کنترل ولو) ،خطی
سازي سیستم.
کامپیوترهاي آنالوگ :شبیهسازي یک سیستم کنترل ساده (نظیر کنترل سطح مایع) به کمک
کامپیوتر آنالوگ.
سیستمهاي نیوماتیکی :بررسی یک سیستم نیوماتیکی و اجزاي آن.
جمع

نظري

عملی

-

6

-

6

-

9

-

6

-

6

-

9

-

6

-

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تجزیه و تحلیل سیستمهاي کنترل ،مدلسازي سیستمهاي کنترل ،طراحی سیستمهاي کنترل ،شبیهسازي در نرمافزار ،عیبیابی
سیستمهاي کنترل

35

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

عنوان منبع

سیستمهاي کنترل اتوماتیک بنجامین کو
مهندسی کنترل مدرن

کاتسوهیکو اوگاتا

سیستمهاي کنترل خطی

امین رضایی

مترجم
منوچهر احمدوند،
عماالدین فاطمیزاده
پرویز جبه دارماراالنی،
علی خاکی صدیق

ناشر

سال انتشار

دانشگاه صنعتی شریف

1394

جاودان خرد

1391

پوران پژوهش

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد کنترل یا الکترونیک یا قدرت و داراي تجربه عملی در این حوزه.
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
سایت کامپیوتر مجهز به سیستم نمایش عمومی (پروژکتور یا شبکه) ،تابلو آموزشی سیستمهاي کنترل خطی
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،تمرینات کالسی ،استفاده از محیطهاي شبیهسازي و سختافزارهاي مرتبط ،پروژههاي کالسی
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون میانترم ،آزمون عملی پایانترم ،پروژههاي کالسی

36

1397
چاپ نهم

 -11-3درس مدارهاي پالس و دیجیتال
نظري

عملی

پیشنیاز :مدارهاي الکتریکی 2

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

32

نوع درس :تخصصی

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

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

پاسخ مدارهاي  RL ،RCو  RLCبه تحریکهاي ناگهانی متناوب و نامتناوب
تشریح پاسخ مدار  RCبه شکل موجهی پالسی ،مثلثی و نمایی متناوب و نامتناوب و
نمایش شبیهسازي آن در کالس درس
1

تشریح پاسخ مدار  RLبه شکل موجهاي پالسی ،مثلثی و نمایی متناوب و نامتناوب و

4

4

نمایش شبیهسازي آن در کالس درس
تشریح پاسخ مدار  RLCبه شکل موجهاي پالسی ،مثلثی و نمایی متناوب و نامتناوب و
نمایش شبیهسازي آن در کالس درس
حالتهاي گذرا در قطع وصل دیود و ترانزیستور
تشریح پاسخ دیود به ورودي دیجیتال در بایاس مستقیم و معکوس و نمایش شبیهسازي
آن براي یک دیود نمونه مانند IN4148

2

بررسی حالت کلید زنی (تشریح پاسخ ترانزیستور  BJTبه ورودي دیجیتال) و نمایش

6

6

شبیهسازي آن براي یک ترانزیستور نمونه مانند BC117

بررسی حالت کلید زنی (تشریح پاسخ ترانزیستور  FETبه ورودي دیجیتال) و نمایش
شبیهسازي آن براي یک ترانزیستور نمونه مانند IRF47
مولتی ویبراتورها:

معرفی و تشریح اصول کار مولتی ویبراتور دوحالته ( )Bistableدر دو حالت گسسته (با
ترانزیستور) و مدار مجتمع (مانند آي سی  )7474و نمایش شبیهسازي آن
معرفی و تشریح اصول کار مولتی ویبراتور یکحالته ( )Monostableدر دو حالت گسسته
3

(با ترانزیستور) و مدار مجتمع (مانند آي سی  )74123و نمایش شبیهسازي آن
معرفی و تشریح اصول کار مولتی ویبراتور نوسانی ( )Astableدر دو حالت گسسته (با

6

6

ترانزیستور) و مدار مجتمع (مانند آي سی  )MMC4147و نمایش شبیهسازي آن
معرفی تایمرها در قالب مدارهاي مجتمع قابلبرنامهریزي بهصورت سختافزاري (مانند
 )NE555و قابلبرنامهریزي بهصورت نرمافزاري (مانند  )MC14536Bو نمایش شبیه-
سازي آن
مدارهاي تولیدکننده شکل موج:

4

معرفی و تشریح چند نمونه از مدارهاي مولد شکل موجهاي مربعی ،مثلثی ،دندانه ارهاي
و نمایش عملکرد آنها در محیط شبیهسازي
37

6

6

معرفی مدارهاي مجتمع مولد شکل موجهاي مربعی ،مثلثی ،دندانه ارهاي مانند معرفی و
تشریح عملکرد آي سی  XR2216و نمایش چند نمونه از عملکرد آن در محیط شبیهسازي
معرفی و تشریح عملکرد مولدهاي شکل موج قابلبرنامهریزي مانند آي سی  AD9833و
شیوه برنامهنویسی آن براي تولید شکل موجهاي مختلف
مدارهاي شکلدهنده به موج:

5

جداهاي محدودکننده شکل موج خروجی سنسورها ،مدار  ،Zero-Spanمدارهاي جمع
کننده ،میانگین گیر ،جذر گیر ،مشتق گیر ،انتگرال گیر ،مبدل ولتاژ به جریان و جریان به

6

6

ولتاژ ،آشکارساز پیک
مبدلهاي آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ:

تبدیل سیگنال دیجیتال به آنالوگ به روش مقاومتهاي وزندار باینري و روش نردبانی و
6

بیان مزایا و معایب هر روش

4

معرفی چند آي سی مبدل دیجیتال به آنالوگ مانند  MC1418و AD667

4

بیان حداقل چهار روش براي تبدیل سیگنالهاي آنالوگ به دیجیتال
معرفی چند آي سی مبدل آنالوگ به دیجیتال مانند AD7569 ،ADC1811

32

جمع

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت انواع مالتی ویبراتورها و روشهاي تبدیل سیگنالهاي آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ
تحلیل پاسخ گذاري سوئیچهاي الکترونیکی به تحریکهاي ناگهانی

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

مترجم

مؤلف

تکنیک پالس و مدارهاي دیجیتال محمود تابنده
Digital Integrated Circuit

دانشگاه صنعتی شریف

THOMAS A.
DEMASSA

مدارهاي پالس و دیجیتال

محمد احدي

مدارهاي مجتمع دیجیتال

جان ام رابی

ناشر

ZACK CICCONE

داریوش شیري

38

سال انتشار
ویرایش دوم
1391
2116

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1398

انتشارات نص

1393

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد گرایشهاي برق ،ترجیحاً داراي سابقه کار عملی در صنعت
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس درس استاندارد مجهز به سیستم نمایش عمومی (پروژکتور یا شبکه) ،وایت برد
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،تمرینات کالسی ،تمرین شبیهسازي در هر جلسه ،در طولترم ارائه حداقل یک تحقیق
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون میانترم ،آزمون نظري و عملی پایانترم ،پروژههاي کالسی

39

 -11-3درس کارآموزي

نظري

عملی

پیشنیاز :گذراندن  51واحد

تعداد واحد

1

2

هم نیاز- :

تعداد ساعت

1

241

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :کسب مهارت در تعامل با محیط کار واقعی صنعتی و تطبیق مطالب آموزشدیده در آن

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

فعالیت در مجموعههاي صنعتی مختلف و شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و کارگاهی در
1

حوزههاي مرتبط با مهارتهاي آموزشدیده مانند مراکز سرویس و نگهداري ،مونتاژکاري،
نصب و راهاندازي سامانههاي صنعتی ،طراحی مدارهاي الکترونیکی با رایانه ،رفع عیوب

1

241

سامانههاي الکترونیکی و صنعتی کنترلی و ابزار دقیق
1

جمع

241

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
محیط کار واقعی را تجربه میکند و با توجه به همکاري با مرکز مربوطه ،آموختهها و تجربههاي خود در دانشگاه را با
نیازهاي واقعی محیط کار (صنعت) تطبیق میدهد .انتظار میرود که با سپري کردن این دوره ،حس مسئولیتپذیري ،نظم و
انضباط و کار تیمی ارتقا یابد و شرایط مناسب براي مشارکت در یک فعالیت صنعتی ،تولیدي و اقتصادي براي وي مهیا
شود .گذراندن این دوره که مکمل کارآموزي دوره کاردانی است میتواند منجر به فعالیتهاي خالقانه ،مبتکرانه و کارآفرینانه
دانشجو در آینده شود.

41

ج– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد گرایشهاي برق ،حداقل  3سال سابقه تدریس مرتبط ،حداقل یک سال سابقه تخصصی در حوزه
شغلی
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
محیط صنعتی ،کارخانه ،کارگاه خصوصی یا دولتی مناسب براي همکاري دانشجو تحت نظارت سرپرست -نظارت بر
چگونگی اجراي این درس بسیار مهم است ،زیرا در سرنوشت دانشجو جایگاه شغلی واقعی وي در کشور اثر مستقیم دارد.
روش تدریس و ارائه درس
چون این درس در محیط واقعی کار اجرا میشود روش اجرا میتواند مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،کارگاه واقعی ،پژوهشی
باشد.
حضور دانشجو در یک محیط صنعتی ،همکاري با سرپرست کارآموزي و مطابقت مطالب فراگرفته شده در دانشگاه با
نیازهاي صنعت ،میتواند بستر الزم را در راستاي شکوفایی ابتکار ،نوآوري و خالقیت فراهم آورد.
روش سنجش و ارزشیابی درس
مشاهده همکاري و تعامل دانشجو با سرپرست و سایر همکاران در محیط کار صنعتی ،نظم و انضباط ،فعالیتهاي مبتکرانه
و خالقانه ،تطبیقپذیري با محیط کاري ،مسئولیتپذیري در قبال تجهیزات و محیط کار ،ارزیابی گزارش مستند شده از
فعالیتها

41

 -12-3درس رباتیک کاربردي
نظري

عملی

پیشنیاز :سیستمهاي کنترل خطی

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

32

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :توانایی تحلیل ربات و شبیهسازي

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

مفاهیم و تعاریف اولیه رباتیک ،کاربردي ربات در اتوماسیون ،انواع رباتها از جهات
مختلف (ازنظر منبع قدرت ،کاربرد ،روش کنترل ،شکل هندسی و  )...و فرمتهاي
استاندارد رباتها (بازوي مکانیکی ماهر ( ،)RRP ،RRRرباتهاي موازي ،رباتهاي ثابت
1

و متحرک ،شبه انسان و حیوان و  ،)...قسمتهاي مختلف یک ربات ،سیستمهاي حرکتی،

2

-

قابلیت اطمینان ،دقت و تکرارپذیري ،رباتها و مؤسسات و دانشگاههاي و افراد پیشروي
رباتیک در جهان ( ،RIAروبوکاپ ،بوستون دینامیک ،فستو) ،کاربرد انواع رباتها ،گیرهها،
انواع کنترلرها ،معرفی و کاربرد نرمافزار در طراحی رباتها.
محاسبات ربات :اصول مدلسازي و تبدیلهاي ریاضی (دستگاههاي مختصات ،ماتریسها،
توصیفها شامل محورها ،مکانها و جهتگیريها (زوایاي اویلر و  ،)...مبانی حرکت،
چهارچوبها ،حرکت اجسام صلب و مختصات و تبدیالت همگن ،Mapping ،فضاي
حالت ،فضاي کاري ،فضاي کارتزین ،سرعتها ،ژاکوبها ،نقاط تکین ،نمادگذاري،
نگاشتها ،عملگرها شامل انتقالها و دور آنها و تبدیلهاي کلی) و کار در
2

MATLAB

براي محاسبات و شبیهسازي ،کار با جعبهابزارهاي مربوطه .سینماتیک و سینماتیک وارون
براي جهت و موقعیت (فضاي کار اندازي ،مفصلی و دکارتی) ،مفاهیم درجه آزادي،

15

14

لینکها و مفصلها مچها و انواع آن ،روش  ،D-Hاجراي برنامهنویسی سینماتیک و
سینماتیک وارون رباتها .سینماتیک سرعت و نیروهاي استاتیکی :تعاریف ،سرعتهاي
خطی و دوران بدنههاي صلب .طراحی و تولید مسیر :تعاریف ،تولید مسیر در فضاي
مفصلی و فضاي کاري کارتزین و کار با یک نرمافزار .کنترل موقعیت و نیرو :تعاریف،
معرفی انواع روشهاي خطی و غیرخطی ،انواع روشهاي کنترل.
سنسورها و محرکها و پردازندهها :شامل کاربرد سنسورها در ربات (سنسورهاي موقعیت،
سرعت ،ریزولورها ،ترانسفورماتور تفاضلی متغیر خطی  ،LDVTشتاب ،گشتاور ،نیرو
3

فشار ،میکرو سوییچها ،نوري ،لمسی و تماسی ،مجاورتی ،فاصلهیاب ،بو ،بینایی ،تشخیص
صدا) ،سیستمهاي ناوبري و هدایت خودکار ،محرکها شامل موتورها (موتورهاي ،DC
پلهاي و سروو) و درایوهاي  ACو  ،DCبررسی روشهاي پردازش اطالعات و پردازندهها
شامل میکروکنترلر و...
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5

4

ربات و هوش مصنوعی شامل مکانیابی ،نقشه سازي ،ناوبري و کاربرد بینایی ماشین در
4

6

ربات کاربرد هوش مصنوعی ،منطق فازي در ربات ،برنامهنویسی با  ROSیا ،MATLAB

7

اجراي پروژه.
رباتهاي صنعتی شامل تعاریف ،سیستمهاي آن ،کنترل دستی و پلهپله ،روشهاي تنظیم
5

4

ربات ،رفع عیب و شناخت ناحیه عیب دار در کار ربات ،برنامهنویسی چند حلقه عملیاتی

7

مانند  Pick And Placeو ردیابی و  . ...اجراي پروژه.
پروژه :تحلیل ساختار یک ربات پرکاربرد ،برنامهریزي مکانیزمهاي مربوط به رباتیک در
 MATLABو بررسی نتایج در جعبهابزار رباتیک  ،MATLABنوشتن برنامه براي انجام
6

محاسبات ،پروژه با جعبهابزار رباتیک و  ،Corke MATLABبرنامهنویسی با استفاده از

-

 ،ROSطراحی ربات با درجه آزادي مختلف ،انجام یک پروژه نهایی و یک پیشنهاد مهم

-

در صورت همکاري عالی همه واحدهاي دانشکده ،اینکه دانشجو یک ربات را از صفرتا
 111را با استفاده از کارگاههاي مختلف بسازد.
32

جمع

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت انواع رباتها ،محاسبات رباتها ،سنسورها ،محرکها ،پردازندهها ،ادراک ربات ،هوش مصنوعی ،مکانیابی،
رباتهاي صنعتی

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
Introduction to Robotics

مترجم

مؤلف

 Saeed Nikuمحمدمهدي فاتح

ناشر
دانشگاه صنعتی شاهرود

سال انتشار
2111

مارک اسپانگ -
 Robot Modeling andست هاتچینسون -
 Controlماتهو کومالی-

سعید ابراهیمی

دانشگاه یزد

1396

ویدیا ساگار
 Introduction to Robotics:جان کریگ
Mechanics and Control

مقدادي و همکاران

43

موسسه انتشارات علمی
دانشگاه صنعتی شریف

1396

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مکاترونیک یا الکترونیک یا مکانیک و داراي تجربه عملی در این حوزه.
مساحت ،تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به سیستم نمایش عمومی (پروژکتور یا شبکه) ،وایت برد ،تجهیزات مرتبط با رباتیک ،حداقل  7میز
کار مجهز به کامپیوتر
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی با تعاریف و مثالهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین ،کارگاه ،پروژهاي،
پژوهشی
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه ،کوئیز ،آزمون میانترم ،حل مسئله ،انجام کار در محیطهاي کارگاهی و شبیهسازيشده،
تولید نمونه کار (انواع دستساخته) آزمون پایانترم

44

 -13-3درس پروژه
نظري

عملی

پیشنیاز :گذراندن  51واحد

تعداد واحد

1

3

هم نیاز- :

تعداد ساعت

-

-

نوع درس :تخصصی

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

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ریز محتوا

ردیف

(ساعت)
نظري

عملی

نوع پروژه :طراحی ،مونتاژ و برنامهریزي یک دستگاه الکترونیکی مبتنی بر فناوريهاي نوین
1

دستگاه موردنظر باید در سطح کارشناسی و فراتر از پروژه دوره کاردانی یا مکمل آن باشد

-

-

مستندسازي پروژه و ارائه یک گزارش
-

جمع

-

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
مهارت ساخت یک محصول الکترونیکی موردنیاز صنعت و بازار کار و چگونگی مستندسازي و تدوین گزارش جامع

ج– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد گرایشهاي برق ،حداقل  3سابقه تدریس مرتبط ،حداقل  3سال سابقه کار فنی در صنایع یا
شرکتهاي دانشبنیان ،تسلط کامل به رایانه و نرمافزارهاي مرتبط ،تسلط به زبان انگلیسی
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کارگاه پروژه با ابعاد مناسب و تجهیزات موردنیاز براي ساخت دستگاه الکترونیکی از قبیل میز کار ،رایانه ،تجهیزات مونتاژ،
اسیلوسکوپ ،منبع تغذیه ،پرو گرامر و ...
روش تدریس و ارائه درس
مباحثهاي ،پژوهشی ،کار در کارگاه و آزمایشگاه ،پروژهاي ،مطالعه موردي ،حضور در محیط صنعت
حضور دانشجو در کارگاهها /آزمایشگاههاي ساخت پروژه با نظارت مدرس
تدارک کارگاه پروژه با امکانات کامل سختافزاري ،نرمافزاري و اینترنت براي حضور دانشجویان توسط دانشکده الزامی
است .بهمنظور اطالعرسانی و آگاهی دادن به دانشجویان در ارتباط با چگونگی اجراي پروژه ضرورت تشکیل بانک اطالعاتی
پروژه توسط دانشکدهها و دانشگاه فنی حرفهاي ضروري است .تحقق این امر مانع اجراي پروژههاي تکراري میشود.
دانشجویان میتوانند با تأیید استاد راهنما اقدام به انتخاب پروژههاي اجراشده نمایند و با افزودن امکانات جدید آن را ارتقا
دهند  -دفاعیه پروژه و در حضور استاد پروژه و حداقل دو استاد مدعو مسلط به موضوع صورت پذیرد
روش سنجش و ارزشیابی درس
مشاهده عملکرد واقعی دستگاه ،تسلط دانشجو به ابعاد نظري و نکات عملی دستگاه ساختهشده و ارائه گزارش مناسب در
قالب فیلم ،پاورپوینت و نرمافزارهاي تخصصی مرتبط
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 -14-3درس برنامهسازي رایانهاي

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

32

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :توانایی برنامهنویسی به زبان  C++ ،Cو تأیید عملکرد برنامه ،آزمون و اشکالزدایی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

مفاهیم اولیه ،محاسبات در کامپیوتر ،مقدمات برنامهنویسی ،مرور الگوریتم ،فلوچارت و
1

شبه کد ،فرمت بندي ،ورودي /خروجی ،انواع متغیر ،تعریف متغیر ،عملگرها ،تعریف
توابع ،تست و عیبیابی برنامه ،آرایهها ،اشارهگرها ،کاراکترها و رشتهها ،ورودي و خروجی

16

16

با فایل
مفاهیم پایه شیگرایی ،ساختار پایه برنامهنویسی شیگرایی ،وراثت و چندریختی ،مدیریت
2

حافظه ،مقدمهاي بر داده ساختارهاي پویا ،رسیدگی به خطاها و استثناءها ،کتابخانه ورودي

16

16

/خروجی
32

جمع

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت شیوه نوشتن برنامههاي کامپیوتري و روشهاي اشکالزدایی

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

عنوان منبع

مؤلف

C;How to Program, 8th edition

P.Deitel and H.Deitel

Pearson; 8th

C++; How to Program, 8th

Paul Deitel

edition
Pearson; 8th

2117

علوم رایانه edition
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 edition.عین اله جعفر نژاد قمی
مرجع کامل برنامهنویسی به زبانC

46

ناشر

سال انتشار
2116

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد کامپیوتر یا برق مسلط به برنامهنویسی کامپیوتري
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
سایت کامپیوتري به ازاي هر نفر یک سیستم و در مجموعه  24سیستم  +ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیح دستورات در محیط برنامهنویسی ،تعریف یک پروژه ،سعی در تفهیم و کاربرد صحیح دستورات در اجراي پروژه
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه ،کوئیز و آزمون میانترم ،حل مسئله ،انجام کار در محیطهاي برنامهنویسی و تجزیه و تحلیل
درست یک پروژه بر اساس معیارهاي استاندارد و آزمون پایانترم
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 -15-3درس زبان توصیف سختافزار VHDL
نظري

عملی

پیشنیاز :برنامهنویسی رایانهاي

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

32

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :طراحی سیستمهاي دیجیتال و انواع  PLDها ازجمله  FPGAو برنامهنویسی با ( VHDLزبان توصیف
سختافزار) بهمنظور طراحی ،شبیهسازي ،مدلسازي و پیادهسازي سیستمهاي دیجیتال و کار با بخشهاي مرتبط در نرمافزار
Xilinx ISE

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

معماري و زبان توصیف سختافزار:
مروري بر روند طراحی و پیادهسازي سیستمهاي دیجیتال
تراشههاي قابلبرنامهریزي ( )PLDازجمله  SPLD )GAL ،PAL ،PLA( CPLDو
 FPGAو دالیل اختراع آنها
1

معماري و روشهاي برنامهریزي PLD

4

ویژگیها و کاربردهاي PLD

1

مقایسه  PLDبا یکدیگر و با پردازندههایی نظیرCPU

زبانهاي توصیف سختافزار ازجمله Verilog ،VHDLو  SystemCو مقایسه آنها با
زبانهاي نرمافزاري
بررسی شرکتهاي سازنده  FPGAو نرمافزارهاي مربوط
طراحی تا پیادهسازي با :VHDL
سطوح مختلف طراحی دیجیتال ()Levels of Abstraction
سطوح مختلف طراحی با استفاده از  FPGA ،HDLو ASIC

بررسی ویژگیها و بحثهاي مطرحشده در سطوح مختلف این نوع طراحیها
تاریخچه ایجاد زبانهاي  HDLازجمله  VHDLو Verilog
بررسی ویژگیها و ابزارهاي موجود در VHDL

2

مشاهده نمونه طراحیها و برنامههاي کامپیوتري به زبان VHDL
نرمافزارXilinx ISE

6

4

شروع کار با نرمافزار  ISEازجمله معرفی بخشهاي مختلف ،ایجاد پروژه و افزودن
فایلهاي طراحی
سنتز ( )Synthesisنمونه طراحیهایی ساده و شبیهسازي  Test Benchدر نرمافزار
Xilinx ISE

مشاهده نتایج حاصل ازجمله نتایج سنتز ،گزارش منابع مصرفی ،شماتیک و شبیهسازي در
نرمافزار Xilinx ISE

3

معماري :VHDL

4
48

4

شماي کلی و معماري کد VHDL

اپراتورهاي منطقی ،مقایسه و ریاضیاتی
سیستم نمایش اعداد در VHDL / FPGA

اپراتورهاي شیفت
 Typeپرکاربرد در VHDL
 Logicها یا منطقها در VHDL
مفهوم همروندي یا  Concurrencyدر زبانهاي HDL
معرفی  Objectدر VHDL
قواعد نامگذاري در VHDL

بررسی کامل  Object Signalو  Constantشامل انواع مختلف تعریف ،مقداردهی و سایر
نکات مهم:
Signal Assignment
انواع روشهاي ایجاد تأخیر در  Signal Assignmentیا Signal Model
کاربرد Resolution Function
Slicing
Concatenation

مثالهاي تکمیلی شامل چندین نمونه طراحی  Gate - Levelبه همراه شبیهسازي و بررسی
نتایج و نکات
مثالهاي تکمیلی شامل استفاده از اپراتورها به همراه شبیهسازي و بررسی نکات
مثالهاي تکمیلی شامل استفاده از تأخیرها در  Signal Assignmentبه همراه شبیهسازي
و بررسی نکات
نرمافزار  ISEازجمله تغییرات و ارتباط فایلهاي.VHD
بررسی  Packageهاي  std_logic_arithو numeric_std

آموزش بخشهایی از محیط شبیهساز نرمافزار  ISEبه نام  ISimازجمله مقداردهی دستی
به Signal
جمع و تفریق اعداد عالمتدار  /بدون عالمت به روش مکمل دو در سیستم اعداد VHDL
/ FPGA

طراحی و شبیهسازي:
معرفی انواع  Portو Generic

ایجاد و نوشتن  Test Benchبهمنظور تست طراحی
بررسی چند نمونه طراحی و شبیهسازي Test Bench
تعبیر و نمایش  Logicمختلف پکیج  std_logic_1164در نرمافزار ISim

4

کاربرد  Assertion Statementsو نتایج حاصل در نرمافزار ISim

بررسی  Compileو قرارگیري فایلهاي  VHDدر کتابخانه و بخشهاي مربوطه در
نرمافزار ISE
نمایش زیر ساختارهاي طراحی در نرمافزار ISim
Type Conversion
بررسی سیستمهاي نمایشی اعداد در نرمافزار ISim
49

6

6

:VHDL ساختارهاي زبانی
With-Select  وWhen-else  شاملConcurrent عبارتهاي شرطی
VHDL بررسی برخی دیگر از اپراتورهاي موجود در

 یا نمونهسازيComponent Instantiation & Binding
For - Generate
For - If - Generate
Random ایجاد اعداد
math-real کاربرد پکیج
Direct Instantiation & Binding
Sequential Statements مفهوم
Process Statement
Signal  و مقایسه باVariable  به نامObject معرفی

 ازجمله زمانVariable  وSignal بررسی مثالها و نکاتی مهم پیرامون اختالف بین
دریافت مقدار
Process  درVariable  وSignal بررسی مکانیزمهاي مختلف دریافت مقدار
Statement

 شبیهسازي و نمایش،Compile ، ازجمله ایجاد پروژه و افزودن فایلModelSim نرمافزار
Variable مقدار
If - Then - Else Statement

18

12

Shared Variable  به نامObject معرفی
Architecture ) با چندModule( طراحی و شبیهسازي یک ماژول
Case-When Statement

 در مدارهاي ترکیبی و روشهاي رفع آنLatch مسئله ایجاد شدن
)Finite State Machine( طراحی ماشین حالت
 جدیدtype تعریف
FSM و تعبیر سختافزاريEncoding ،بررسی نتایج سنتز
Huffman Model طراحی به روش

 و غیرهHuffman  در مدلهايMoore  وMealy بررسی و مقایسه ماشین حالتهاي
Subtype  وType تعریف
Physical Type تعریف
Record تعریف
VHDLAlias  از پیش تعریفشده درSubtype  وType بررسی
Entity ،Signal ،Type ،Array  هاي از پیش تعریفشدهAttribute بررسی

) یکبعدي و چندبعديArray( ارائه
Aggregation
Function/Operator Overloading
Infinite - Loop ،While - loop ،For - loop:حلقهها شامل
Subprogram
Function تعریف
51

5

کاربرد پکیج std_logic_misc
Resolution Function
تعریف Procedure
بررسی روشهاي ایجاد اعداد Random
نمونههایی از مدلسازي سطح باالي سختافزار با VHDL
کتابخانه یا  Libraryو تعریف Package
ایجاد  Libraryو  Packageدر نرمافزار ISE
Assertion Statements
استفاده از Clause
Wait Statements

:File IO
تعریف  Fileو بررسی روشهاي  Writeو  Readآن
پکیجهاي  std.textioوstd_logic_textio
Console TextIO
نرمافزار  ModelSimبهمنظور استفاده از محیط Console TextIO
کاربرد LRMLanguage Reference Manual

32

جمع

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی تجزیه و تحلیل سیستمهاي دیجیتالی ،ارائه یک معماري متناسب سختافزاري براي این سیستم دیجیتالی ،ارائه
الگوریتم متناسب در محیط نرمافزاري ،اجراي صحیح پروژه و تست پروژه

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

عنوان منبع
 VHDLتحلیل و مدلسازي
سیستمهاي دیجیتال
VHDL: analysis and
modeling of digital
systems

زینالعابدین نوابی

مترجم
رضا فانی

Zainalabedin
Navabi

 VHDLداگالسال .پري

عین اله جعفر نژاد قمی

51

ناشر

سال انتشار

نو پردازان

1396

نص

1392

علوم رایانه

1399

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد برق مسلط بر سیستمهاي دیجیتالی و پردازش کنندههاي دیجیتال
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
سایت کامپیوتري به ازاي هردو نفر یک سیستم و در مجموعه  16سیستم  +ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،تعریف یک پروژه متناسب با دستورات مورداستفاده ،سعی در تفهیم و کاربرد صحیح دستورات در اجراي پروژه
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه ،کوئیز ،آزمون میانترم ،حل مسئله ،انجام کار در محیطهاي برنامهنویسی و تجزیه و
تحلیل درست یک پروژه بر اساس معیارهاي استاندارد ،آزمون پایانترم
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 -16-3درس کاربرد الکترونیک
نظري

عملی

پیشنیاز :مدار الکتریکی 2

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

32

نوع درس :اختیاري

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

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

یادآوري مبانی الکترونیک:
1

فیلترها شامل میانگذر ،باال گذر ،پایین گذر ،میان نگذر ،تقویتکنندههاي عملیاتی و
مدارات پایه آن ،تقویتکنندههاي دیفرانسیل و تقویتکنندههاي با امپدانس ورودي باال،

4

4

تقویتکنندههاي عملیاتی و انواع آن ،نویز SNR ،و CMRR

یادآوري برنامهنویسی میکروکنترلر:
2

معرفی سنسورها (دما ،رطوبت ،منواکسید کربن ،)... ،عملگرها (موتورهاي  ،DCسروو

4

4

موتور ،استپر موتور و  )...و برنامهنویسی کاربردي و مانیتورینگ
کاربرد الکترونیک در صنعت خودرو:
انواع حسگرها ازنظر ساختمان (حرارتی ،القایی ،اثر هال ،پیزویی و  ،)...معرفی انواع
حسگرها در صنعت خودرو شامل :سنسور دماي هواي ورودي ( ،)ATSسنسور هواي
مانیفولد ( ،)MAPسنسور دماي خنککننده ( ،)WTS ،CTSسنسور موقعیت دریچه گاز
3

( ،)TPSسنسور دور موتور ( ،)CKP ،ESSسنسور موقعیت میلسوپاپ ( ،)CMPسنسور

4

4

سرعت خودرو ( ،)VSSعیبیابی سنسورها (دیاگ /مولتیمتر) ،معرفی عملگرها
( )ACTUATORSدر خودرو شامل :پمپبنزین ،انژکتور ،استپر موتور ،کوئل ،رله دوبل،
شیر برقی و  ،...عیبیابی عملگرها (دیاگ /مولتیمتر) ،آزمایش و عیبیابی شمعها با
مولتیمتر
واحد کنترل الکترونیکی ( )ECUخودرو:
4

برد الکترونیکی  ،ECUکانکتورها و پینها ،انواع  ،ECUعیبیابی و برنامهریزي ،شبکه-

6

6

هاي  CANو WAN

کاربرد الکترونیک در پزشکی:
تجهیزات پزشکی معاینه (فشارسنج ،ترازو دماسنج دیجیتال ،تست قند خون) تجهیزات
5

پزشکی تشخیصی ( EMG ،EEG ،ECGو  )...تجهیزات آزمایشگاهی (الکترولیت

4

4

آنالیزور ،فوتو متر و  )...تجهیزات اتاق عمل (الکترو کاتر ،کاپنو گراف ،مانیتورینگ و )...
و تجهیزات بخشها (پالس اکسیمتر ،ونتیالتور ،دفیبریالتور و )...
6

4

بررسی چند نمونه تجهیزات پزشکی الکترونیکی:

53

4

الکترو کاردیو گرام ( :)ECGحسگرها ،تقویتکنندههاي عملیاتی آنالوگ ،نویز ،طراحی
مدارات ،برنامهنویسی .دستگاه تست قند خون دیجیتال :حسگرها ،تقویتکننده ها،
برنامهنویسی ،جداول و اطالعات پزشکی ،دستگاه کویترون :عملکرد ،اجزا (اسیالتور،
تنظیم فرکانس ،تقویتکننده توان ،تشخیص سطح مایعات) ،فشارسنج خون دیجیتال:
عملکرد ،سنسورها ،برنامهنویسی
کاربرد الکترونیک در کشاورزي:
7

سنسورهاي سنجش کیفیت خاک کشاورزي شامل :سنسور رطوبتسنج ،سنسور  PHسنج،
فوتومتر ،معرفی دستگاه اسپکتروفتومتر  ،UV-VISسختی سنج آب و  ...کشت گلخانهاي

6

6

و نور مصنوعی (کاربرد  LEDدرکشت نوین) ،سلونوئید والو و ...
جمع

32

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت تجهیزات کاربردي الکترونیکی

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

عنوان منبع
Smart Sensors for Environmental
and Medical Applications

الکترونیک کاربردي در مهندسی پزشکی
سیستم سوخترسانی انژکتوري جامع
خودروهاي بنزینی

ناشر

مترجم

SASTRA Deemed
University.

H Hallil, H
Heidari

غالمرضا عطاردي-
نادر جعفرنیادابانلو
مناف اکبري

Introduction to Medical
Electronics Applications

سال انتشار
2121

امینان

1394

راه نوین

1393

D. Jennings

ButterworthHeinemann

1995

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد الکترونیک یا مخابرات یا مکانیک یا مهندسی پزشکی و داشتن تجربه عملی در این حوزه
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس  31نفره مجهز به سیستم نمایش عمومی (پروژکتور یا شبکه)
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون عملکردي ،آزمون شناسایی (عیبیابی -رفع عیب و  ،)...آزمون پایانترم
54

 -17-3درس طراحی صفحات وب
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

48

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :توانایی طراحی صفحات وب و کار با فایلهاي چندرسانهاي در وب

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

معرفیHTML
شروع کار باHTML

مفهوم تگ یا نشانه
تگ html
تگ head
تگ body

تگ  metaو استفاده از آن براي تعیین  Encodingصفحه
تگ  titleو مزایا و نقش آن درSEO
معرفی مفهوم  SEOیا Search Engine Optimization

تگ  pبراي ایجاد پاراگراف
معرفی خصوصیت  styleو مفهوم آن
معرفی خصوصیات مهم موجود در  Styleاز قبیل
1

font-size, width, height, color, background-color, backgroundimage, font-weight, text-align, direction
معرفی تگهاي  Headingو نقش آن در SEO
معرفی تگ span

معرفی موجودیت ( )Entityدر  HTMLازجمله براي فاصلهگذاري
معرفی تگ br
تگهاي Text Formatting
تگ b
تگ i
تگu
تگ  strongو نقش آن درSEO

تگ  emو مفهوم آن
اشارهاي به وب معنایی
تگهاي
big, small, del, ins, mark, sup, sub, blockquote, q, abbr, address, cite, sa
mp, code, kbd, code, pre, var
55

16

36

:Link Building
معرفی تگ  aو خصوصیت  hrefبراي ایجاد لینک
انواع آدرسدهی و تفاوت آنها
نکات مربوط به SEO
خصوصیت title
خصوصیت target
ایجاد  Bookmarkبا استفاده از تگ  aو خصوصیت name

عکسها در صفحه وب
معرفی تگ  imgو خصوصیتsrc
معرفی خصوصیات  titleو alt
گذاشتن عکس در لینک و استفاده از خصوصیات مربوط به border

استفاده از  mapبهمنظور ایجاد چند ناحیه قابل کلیک در یک عکس
مروري بر CSS
بررسی اشکاالت گذاشتن  Styleبهصورت inline
معرفی تگ style
مفهوم انتخابگر یا  selectorدر  CSSو بررسی چند  selectorاز قبیل  idو class
معرفی  Styleبهصورت  externalو معرفی مفهوم  CSSو تگ link

لیستها
تگ  olو لیست مرتب
تگ  ulو لیست نامرتب
معرفی خصوصیات  typeو start

تعیین عکس بهعنوان  bulletبراي لیست
جدول
معرفی تگ table

استفاده از تگهاي  trو  tdدر جدول
خصوصیات border, align, valign, width, colspan, row
تگهاي colgroup, tfoot, thead, tbody
تگdiv
معرفی مفهوم و موارد استفاده تگ div

کنار هم چیدن  divها براي قالببندي صفحه
مفهوم  positionو مختصات  leftو top
مفهوم float
قالببندي یک صفحه با div
مفهوم clear

فرم در صفحه وب
تگ form
56

کنترلهاي فرم براي برنامهنویسی در  html4و html5

تگهاي  inputبا انواع
button, text, checkbox, radio, submit, reset, password, number, color, d
ate, range
تگ textarea
تگ  selectو  optionبراي ایجاد Dropdown
تگ datalist

مدیا در صفحه وب
معرفی تگ  videoو  sourceبراي گذاشتن ویدیو در صفحه وب
معرفی تگ audio
تگ - objectتگ embed
تگهاي درون  headو مفهوم DOCTYPE
معرفی انواع تگهاي  -metaتگ base
مفهوم  DOCTYPEو معرفی انواع نسخه HTML

مروري مختصر بر رنگها
کار با فایلهاي چندرسانهاي Drag & Drop
کار با شیء  ،Canvasکار با شیء SVG

پروژه( :آنالیز و تجزیه و تحلیل برنامه  -تست و مانیتور نهایی نتایج)
2

طراحی یک صفحه وب و اجراي عملی آن (سطح )1

1

طراحی یک صفحه وب و اجراي عملی آن (سطح )2

12

طراحی یک صفحه وب و اجراي عملی آن (سطح )3
16

جمع

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
توانایی بیان نحوه عملکرد موتورهاي جستجو ،اصول طراحی وبسایت ،کاربرد رنگ در طراحی صفحات وب ،ایجاد و
ذخیرهسازي صفحات وب ،استفاده از برچسبهاي قالببندي متن ،قرار دادن متن و تصویر در وب ،ایجاد جداول و لیست،
پیوند دادن صفحات ،قاببندي صفحه

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

مترجم

مؤلف

براي  CSS & HTMLمرجع

کریگ گرانل -ویکتور سامنر-

کاربردي طراحی وبسایت

دیونییسبوس -سینودینوس

آموزش  HTML 5و CSS3

الکسیس گلدستین ،لوییس

امیرعباس

(از پایه تا پیشرفته)

الزاریس ،استال ویل

عبدالعلی

راهنماي جامع
HTML - DHTML - XML

عین اله جعفر نژاد قمی

57

فاطمه فاتحی

ناشر

سال انتشار

کیان رایانه سبز

1398

دیباگران تهران

1395

علوم رایانه

1391

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوري اطالعات یا کارشناسی ارشد الکترونیک و مسلط به طراحی صفحات
وب
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه و  ،Pc Projectorیک سایت جهت نمایش اجراي عملی پروژهها
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،مباحثهاي ،تمرین و تکرار
روش سنجش و ارزشیابی درس
تمرینات و پروژه در طولترم ،آزمونهاي منظم و میانترم ،آزمون پایانترم
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 -18-3درس برنامهنویسی اندروید
نظري

عملی

پیشنیاز :برنامهسازي رایانهاي

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

1

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درسی :برنامهنویسی در محیط اندروید

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

معرفی جاوا و مباحث مقدماتی
اجزاي سازنده برنامهها و انواع دادهها در جاوا
ساختارهاي کنترل برنامه و انواع عملگرها در جاوا
ساختارهاي کنترل و تکرار در جاوا
مبانی برنامهنویسی شیگرا
مبانی برنامهنویسی گرافیکی در جاوا
متدها و توابع در کالسها و تولید اعداد تصادفی
 Genericارائهها و لیستهاي ارائهاي جنریک
 Exception Handlingمدیریت حاالت استثنائی در جاوا
1

دادههاي شمارشی در جاوا
در برنامهنویسی شیگرا  Inheritanceوراثت یا JLabel

1

31

دستورهاي ترسیمی تکمیلی ،ترسیم تصادفی و کنترل
در برنامهنویسی شیگرا  Polymorphismچندریختی
 GUIطراحی و برنامهنویسی رابطهاي گرافیکی کاربري یا
برنامههاي گرافیکی و  GUIبررسی کنترلهاي
پاسخگویی به رویدادهاي ماوس و پیادهسازي یک برنامه نقاشی
پاسخگویی به رویدادهاي صفحهکلید
کادر انتخاب رنگ و کالس ترسیمهاي گرافیکی توسعهیافته
 Java FXطراحی رابطهاي گرافیکی با
رفرنسهاي تابعی در جاوا  8و پیادهسازي یک پروژه محاسباتی
 Android Studioتنظیمات اولیه برنامه
 TextViewچینش عناصر در اندروید
 Buttonکاربرد رنگها و ابزار
2

1

چرخه حیات اکتیویتی در اندروید
منوها در اندروید
در اندروید  EditTextکاربرد
طراحی یک فرم براي ورود اطالعات
59

34

کاربرد  Intentدر اندروید GridLayout -ImageView

کاربرد صوت و تصویر در اندروید
دیالوگ در اندروید
لیستها در اندروید
در اندروید  Toastو پروژه شخصیسازي  Toastکاربرد
کاربرد ابزار  RadioButtonدر اندروید
کاربرد  RatingBarدر اندروید
اختصاصی در اندروید  Spinnerساده و طراحی کاربرد Spinner

در اندروید  Connect3پروژه  -ساخت بازي
پروژه  -ساخت ویوهاي اختصاصی
پروژه  -ارتباط با اینترنت در اندروید
در اندروید  GPSپروژه – استفاده از
پروژه  -کار با سنسور اثرانگشت
1

جمع

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت اصول برنامهسازي در اندروید ،اجزاي اصلی برنامههاي اندروید و ترتیب فراخوانی آنها در برنامهها
طراحی الیهها و ظاهر برنامه و مباحث طراحی گرافیکی
شناخت ویجتهاي مختلف و ابزارهاي آن
نحوه ارتباط با اینترنت ،ساخت ویوهاي اختصاصی ،دریافت اطالعات مکانی کاربر ،کار با سنسور اثرانگشت

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

مترجم

مؤلف

ناشر

 Effective Javaجاشوا بالچ
مرجع کامل برنامهنویسی Android

سال انتشار
2118

حسین خوش رفتار منفرد -
اعظم میرزایی

ناقوس

1393

آموزش کاربردي برنامهنویسی موبایل
دیباگران تهران

(بر اساس سیستمعامل اندروید) (سطح حمیدرضا قنبري
مقدماتی و پیشرفته)

61

1396

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد گرایشهاي برق یا کامپیوتر ،حداقل  3سال سابقه تدریس مرتبط ،حداقل یک سابقه تخصصی در
حوزه شغلی ،تسلط کامل به رایانه و نرمافزارهاي مرتبط ،تسلط به زبان انگلیسی
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه و  ،Pc Projectorترجیحاً یک برد آموزشی میکروکنترلر جهت نمایش اجراي عملی
پروژهها ،وایت برد
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،تمرین و تکرار ،آزمایشگاهی ،فیلم و اسالید
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی -عملکردي و آزمون شناسایی
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 -19-3درس ماژولهاي کاربردي الکترونیک

نظري

عملی

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

16

48

نوع درس :اختیاري
پیشنیاز :میکرو کامپیوتر 2
هم نیاز- :
هدف کلی درس :آشنایی عملی و کاربردي با ماژولهاي پرکاربرد الکترونیکی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

یادآوري اجزاء سیستمهاي میکروپروسسوري  /میکروکنترلري ،معرفی اجمالی پایهها و
1

مشخصات میکروکنترلر ،زبان و محیط برنامهنویسی مورداستفاده براي برنامهریزي
میکروکنترلر یا واسطهاي آماده مانند آردوئینو همراه با برنامهریزي و اجراي برنامههاي

1

3

ساده
ماژولهاي نمایشگر:
عملکرد ماژولهاي نمایشگر از قبیل  ،LCDسون سگمنت چندتاییLED ،LED RGB ،

2

 RGBچندتایی ،نمایشگر  OLEDو مانند آن
اجراي برنامههاي پایه و کاربردي خروجی با ماژولهاي نمایشگر از قبیل  ،LCDسون

3

9

سگمنت چندتایی LED RGB ،LED RGB ،چندتایی ،نمایشگر  OLEDو مانند آن
تمرینهاي مرتبط با موضوع
پروتکلهاي ارتباطی رایج از قبیل:
3

تشریح ،شبیهسازي و مقایسه پروتکلهاي ارتباطی سریال از قبیل ،1Wire ،I2C ،SPI
 USB ،)USART, UART( Serial ،JTAG ،2Wireو سایر پروتکلها

3

1

تعریف تمرینهاي مرتبط با موضوع
ماژولهاي واسط ارتباطی از قبیل:
عملکرد ماژولهاي فرستنده/گیرنده FM
عملکرد ماژولهاي  Wi-Fiمانند NodeMCU ،ESP8266

4

عملکرد ماژولهاي  GSMو  GPRSمانند  ،GSM SIM911ماژول Ethernet

اجراي پروژههاي ترجیحاً عملی موضوع ماژولهاي واسط ارتباطی

3

12

تمرین و تحقیقهاي مرتبط با موضوع اجراي برنامههاي پایه با ماژولهاي واسط ارتباطی
مانند ماژولهاي فرستنده/گیرنده  ،FMماژولهاي  Wi-Fiمانند ،ESP8266
 ،NodeMCUماژولهاي  GSMو  GPRSمانند  ،GSM SIM911ماژول Ethernet

ماژولهاي ورودي دیجیتال و آنالوگ:
5

3

یادآوري اصول تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال
عملکرد ماژولهاي مبدل آنالوگ به دیجیتال

62

12

عملکرد سنسورهاي ماژوالر مانند لودسل ،سنسور لمسی ،سنسور تشخیص شدت
روشنایی ،سنسور دما ،ماژول سنسور گاز  ،MQ8ماژول تشخیص حرکت  ،PIRسنسور
تجمیعی دما و رطوبت ،ماژول تشخیص رنگ ،فشارسنج و سایر ماژولهاي مبتنی بر مبدل
آنالوگ به دیجیتال مانند دسته بازي (جوي استیک) ،ماژولهاي صفحهکلید خازنی و
میکروفن خازنی
اجري برنامههاي کاربردي با سنسورهاي معرفیشده
تمرینهاي مرتبط با موضوع
سایر ماژولهاي پرکاربرد از قبیل:
عملکرد ماژولهاي قطبنما ،اینرسی ،تشخیص زاویه ،سرعت زاویهاي ،شتاب و سایر
پارامترهاي حرکتی
عملکرد ماژولهاي حافظه از قبیل:
6

راهانداز  ،MMC/SDکارتخوان میکرو SD

عملکرد ماژولهاي فاصلهسنج از قبیل ماژول تشخیص لیزري ،ماژول فاصلهسنج

3

12

التراسونیک ،ماژول حسگر مسافت مادونقرمز
عملکرد ماژولهاي کنترل سرعت موتور به روش  ،PWMماژول راهاندازي موتور پلهاي
تعریف تمرین و تحقیقهاي مرتبط با آشنایی و به کار بستن آموزش دادهشده
اجراي برنامههاي کاربردي با معرفیشده
تحقیقهاي کاربردي:
تعریف پروژههاي کاربردي خارج از کالس درس در قالب تحقیق ،شبیهسازي و اجراي
7

عملی کار با ماژولهاي پرکاربردي که طی زمان آموزش این درس ،فرصت آموزش آنها

1

1

فراهم نگردیده است و نیز ماژولهایی همچون اپتوکانتر ،روتاري انکودر ،سنسور ضربه،
اثر هال ،اسکنر بارکد ،سوئیچ جیوهاي  Reed Switch /و مانند آن.
16

جمع

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
آشنایی با نحوه کار انواع قطعات و ماژولهاي پرکاربرد الکترونیک و الزامات کار با آنها و انواع ماژولهاي پرکاربرد و
استفاده از آنها را در پروژههاي الکترونیکی

63

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

عنوان منبع

ناشر

مترجم

سال انتشار

Arduino Applied:

Comprehensive Projects for
Everyday Electronics

Apress

Neil Cameron

شناخت و نحوه اتصال سنسورهاي علیرضا کشاورز با
صنعتی
پروژهها و مدارهاي حسگرهاي
الکترونیکی

حقیقت
فارست ام .میمز

یادگیري الکترونیک به زبان ساده با

 Jody Culkinمحمود خاوریان
Eric Hagan

Arduino

تکنیکها و پروژههاي کاربردي

امیررضا بانی شرکا

گروه مؤلفین نبض

سها دانش

1397

چرتکه

1389

کتابراه

1397

نبض دانش،

Raspberry PI

دانش

Arduino Workshop: A
Hands-On Introduction with
65 Projects

John Boxall

2119

آبدوس
No Starch
Press

1397
2113

دیتاشیت و کاتالوگ انواع ماژولهاي الکترونیکی
منابع مستقل موجود در کتابخانههاي اینترنتی

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد گرایشهاي برق یا کامپیوتر ،حداقل  3سال سابقه تدریس مرتبط ،حداقل یک سابقه تخصصی در
حوزه شغلی
تسلط کامل به رایانه و نرمافزارهاي مرتبط ،تسلط به زبان انگلیسی
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
تجهیزات سختافزاري :حداقل  8برد آموزشی موضوع آزمایشگاه به همراه  1برد پشتیبان و انواع ماژولهاي مرتبط با
سرفصل آزمایشگاه به تعداد کافی جهت اجراي عملی  8 /عدد رایانه جهت برنامهریزي بردها /سیستم نمایش عمومی
(پروژکتور) ،وایت برد ،شبکه کامپیوترها
تجهیزات نرمافزاري :نرمافزارهاي واسط برنامهنویسی و برنامهریزي برد و نرمافزار مدیریت شبکه
روش تدریس و ارائه درس
سخنرانی ،تمرین و تکرار ،اجراي آزمایشگاهی ،پروژهاي ،شبیهسازي ،نمایش فیلم و اسالید
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون هفتگی ،آزمون عملی میانی و پایانی ،ارائه پروژه (شبیهسازي /تحقیق  /ساخت و  ،)...گزارش کار

64

 -21-3درس آزمایشگاه میکرو کامپیوتر 2

نظري

عملی

تعداد واحد

1

1

تعداد ساعت

1

48

نوع درس :تخصصی
پیشنیاز- :
هم نیاز :میکرو کامپیوتر 2

هدف کلی درس :انجام پروژههاي عملی با میکروکنترلر هاي  32بیتی با هسته میکروکنترلر ARM

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

نرمافزار کامپایلر  -معرفی محیط برنامهنویسی کامپایلر مربوط به میکروکنترلر موردنظر،
1

نحوه ایجاد و اجراي برنامه ،خطایابی  /آموزش برنامهریزي ( )Programمیکروکنترلر با
انتخاب واسط نرمافزاري مربوطه ،تعریف مدل پروگرامر و معرفی فیوزبیت هاي الزم.

1

3

اجراي برنامههاي ساده جهت انتقال موضوع به فراگیر
اجراي برنامههاي پایه و کاربردي خروجی -نمایشگر ساده ( / )LEDموتور پلهاي
2

( / )Stepper Motorکار با نمایشگرهاي کریستال مایع کارکتري ( ،)LCDگرافیکی
( ،)GLCDصفحهنمایش تمامرنگی  3.2اینچی ( )TFT LCDو ماتریسی نقطهاي ( Dot

1

9

)Matrix
اجراي برنامههاي پایه و کاربردي ورودي -دریافت اطالعات از ورودي ساده ( Dip

 / )switchدریافت اطالعات کنترلشده (با بیت  / )Strobeصفحهکلید ماتریسی
3

( / )Keypadاندازهگیري ولتاژ سیگنالهاي آنالوگ ورودي به کمک  / ADCاندازهگیري

1

9

کمیت فیزیکی حرارت با سنسور دما به کمک  / ADCتولید سیگنال آنالوگ و شکل موج
دلخواه به کمک DAC

4

بهکارگیري تایمر -ایجاد تأخیر با انواع تایمرهاي موجود در میکرو

1

3

5

وقفه -کار با وقفه خارجی  /کار با وقفه تایمر

1

3

ارتباط سریال  -معرفی واسطهاي نرمافزاري سریال از قبیل  / Hyper Terminalاجراي
6

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

1

12

 ،USB ،RS485 ،RS232واسط ارتباطی  ،CAN ،LANماژولهاي وایرلس و بلوتوث
7

مدوالسیون پهناي باند ( - )PWMایجاد پالس مربعی با فرکانسهاي مختلف با مدهاي
مختلف  / PWMکنترلر روشنایی (تغییر  )Duty Cycleبا تکنیک PWM

1

3

انجام سایر پروژههاي کاربردي  -ضبط و پخش  MP3و انواع فایلهاي صوتی  /کار با
8

دوربین دیجیتال  / OV7671انتقال اطالعات با کارت حافظه  / MMC/SDتعریف
پروژههاي کاربردي که دانشجو خارج از زمان آزمایشگاه آنها را نوشته و اجرا را به نحوي

1

6

در آزمایشگاه به مدرس ارائه میدهد.
1

جمع

65

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت نحوه کار با انواع قطعات و ماژولهاي پرکاربرد الکترونیک و الزامات کار و کاربرد آنها در پروژههاي الکترونیکی

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

عنوان منبع

ناشر

مترجم

سال انتشار

میکروکنترلر  ARMسري LPC1768

محمدمهدي صفی

دیباگران

1397

مرجع کامل میکروکنترلر هاي STM32

محمد ارکانی

نیاز دانش

1398

بهزاد سلطانیان همت

قدیس

1394

مرجع کاربردي میکروکنترلر هاي ARM

(سري )AT91
Atmel ARM Programming for
Embedded Systems

Shujen Chen,
Eshragh Ghaemi,
Naimis

MicroDigitalEd

Beginning STM32

Warren Gay

Apress

2117
2118

منابع مستقل موجود در کتابخانههاي اینترنتی
تألیف کتب جدید توسط دانشگاه فنی و حرفهاي

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد گرایشهاي برق یا کامپیوتر ،حداقل  3سال سابقه تدریس مرتبط ،حداقل یک سابقه تخصصی در
حوزه شغلی ،تسلط کامل به رایانه و نرمافزارهاي مرتبط ،تسلط به زبان انگلیسی
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس نظري مجهز به رایانه و  ،Pc Projectorترجیحاً یک برد آموزشی میکروکنترلر جهت نمایش اجراي عملی پروژهها
در کالس
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،تمرین و تکرار ،اجراي آزمایشگاهی ،پروژهاي ،شبیهسازي ،نمایش فیلم و اسالید
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون عملی و ارائه پروژه
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 -21-3درس آزمایشگاه مدارهاي پالس و دیجیتال

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز :مدارهاي پالس و دیجیتال

تعداد ساعت

1

48

نوع درس :تخصصی

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

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

(ساعت)

ریز محتوا
بستن مدارهاي  RL ،RCو  RLCو مالحظه شکل موج خروجی آنها به ازاي تحریک
هاي ناگهانی متناوب و نامتناوب
بررسی مشخصه زمانی پاسخ دیود و ترانزیستور با اعمال یک موج مربعی به آنها
عملکرد مدار مولتی ویبراتور دوحالته در حالت گسسته (با ترانزیستور) و مدار مجتمع
(مانند آي سی  7474یا )4776
بررسی عملکرد مدار مولتی ویبراتور تکحالته در حالت گسسته (با ترانزیستور) و مدار
مجتمع (مانند آي سی  SN74121Nیا )74123
مالحظه عملکرد مدار مولتی ویبراتور نوسانی در حالت گسسته (با ترانزیستور) و مدار
مجتمع (مانند آي سی )MMC4147
بررسی عملکرد یک تایمر ساده مانند  NE555و یک تایمر قابل برنامهریزي مانند
MC14536B

مالحظه شکل موج مدارهاي تولیدکننده موجهاي مربعی ،مثلثی و دندانه ارهاي
مالحظه شکل موج مدارهاي تولیدکننده موجهاي مربعی ،مثلثی ،دندانه ارهاي توسط
مدارات مجتمع دیجیتالی مانند آي سی 2216XR
مالحظه شکل موجهاي تولیدي توسط مدارات مجتمع قابل برنامهریزي مانند آي سی
AD9833
بررسی عملکرد مبدلهاي دیجیتال به آنالوگ مثالً  MC1418و AD667

بررسی عملکرد مبدلهاي آنالوگ به دیجیتال مثالً مبدلهاي آنالوگ به دیجیتال
AD7569 ،ADC1811
بررسی عملکرد مدارهاي تغییردهنده شکل موج مانند مدار zero-span

جمع

نظري

عملی

1

6

1

3

1

3

1

3

1

3

1

6

1

3

1

3

1

6

1

6

1

3

1

3

1

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
درک و مشاهده پاسخ گذاري مدارها و سوئیچهاي الکترونیکی به تحریکهاي ناگهانی ،شناخت انواع مولتی ویبراتورها،
روشهاي تبدیل سیگنالهاي آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ

67

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

عنوان منبع

مترجم

تکنیک پالس و مدارهاي دیجیتال محمود تابنده
Digital Integrated Circuit

ناشر
دانشگاه صنعتی شریف

THOMAS A.
DEMASSA

مدارهاي پالس و دیجیتال

محمد احدي

مدارهاي مجتمع دیجیتال

جان ام رابی

ZACK CICCONE

داریوش شیري

سال انتشار
ویرایش دوم
1391
2116

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1398

انتشارات نص

1393

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد در گرایشهاي برق ،ترجیحاً داراي  3سابقه کار عملی با مدارهاي پالس و دیجیتال در صنعت
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
آزمایشگاه ،تجهیزات اندازهگیري الکتریکی
روش تدریس و ارائه درس
انجام آزمایشها و توضیح دقیق شکل موجها در حین انجام آزمایشها
روش سنجش و ارزشیابی درس
دادن پروژههاي عملی مرتبط با مباحث آزمایشگاه به دانشجویان ،تشویق دانشجویان به تهیه دستور کار آزمایشهاي مرتبط
با مباحث مرتبط با مدارهاي پالس و دیجیتال ،آزمون عملی
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 -22-3درس مباحث ویژه در الکترونیک
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

32

نوع درس :تخصصی

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

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

یکی از مباحث علم روز الکترونیک با محوریت مهارت در راستاي الکترونیک بهصورت
1

تئوري و شبیهسازي تدریس شود انتخاب موضوع با تصویب گروه آموزشی و با توجه به
نیازهاي آموزش صنعت الکترونیک در منطقهاي که دانشکده یا آموزشکده در آن قرار دارد

32

32

انتخاب میشود.
2

موضوع انتخابشده حتماً باید مهارتی و کاربردي باشد.
32

جمع

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
بهکارگیري دانش فنی و تخصصی الکترونیک با توجه به نیاز ،بافت صنعتی و شرایط اقلیمی استان یا منطقه.

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

مترجم

مؤلف

ناشر

سال انتشار

استفاده از آخرین مراجع و استانداردها

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناس ارشد الکترونیک با حداقل  3سال سابقه فعالیت در ارتباط با موضوع تخصصی
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به رایانه ،اینترنت ویدئو پروژکتور ،اینترنت و رایانه
روش تدریس و ارائه درس
مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،اجراي پروژه پژوهشی ،تعاملی ،فعالیت خارج از ساعات درسی
فعالیتهاي کالسی بهصورت تعاملی بوده و در کالس درس دانشجویان باید فعال باشند و در تمام مباحث در قالب ترجمه
فردي در کالس و خارج از ساعات درسی ،بحث و گفتوگو ،توضیحی و ارائه مطالب مشارکت کنند.
روش سنجش و ارزشیابی درس
در نظر گرفتن تمرینات کالسی ،تمرین شبیهسازي ،ارائه تحقیق ،آزمون پایانترم
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 -23-3درس مدیریت انرژي تجدید پذیر

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

32

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :آشنایی بااهمیت انرژي در اقتصاد جهانی و ایران ،توسعه انرژيهاي تجدید و نقش آن در توسعه پایدار،
روشهاي ارزیابی سرمایهگذاري پروژه ،ارتباطات پیچیده سیستم انرژي و تبیین روش تحلیل و ارزیابی مهمترین پارامترهاي
فنی ،اقتصادي و نهادي مؤثر بر توسعه بخش انرژي

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

مقدمهاي بر انرژيهاي تجدید پذیر جهان و ایران
و اهمیت بهکارگیري آنها نظیر:
 انرژي خورشیدي انرژي باد1

6

 -زیست انرژي

-

 انرژي زمینگرمایی انرژي هیدروژن و پیلهاي سوختی انرژي برقآبی (هیدرو الکتریسیته) انرژي امواج دریامدیریت انرژي و انواع آن:
2

 -مفاهیم اولیه اقتصاد انرژي

6

 -عرضه و تقاضاي انرژي

-

 اهمیت اقتصادي و اجتماعی انرژيممیزي انرژي:
3

4

 -روشهاي ممیزي انرژي

-

 تعرفههاي خدمات انرژيذخایر انرژي در جهان و ایران:
4

3

 -نگاهی به وضعیت تولید و مصرف منابع انرژي

-

 و بر سیاستگذاريهاي انرژي در ایران و جهانسیستمهاي برق خورشیدي:
5

 -ساختار ،مبانی و کاربردهاي سلولهاي خورشیدي

4

-

 معرفی ساختار صفحات خورشیدي ،مبدلهاي الکترونیک قدرت6

اندازهگیري ،مانیتورینگ و هدفگذاري انرژي

3

سیستمهاي پایش و مدیریت هوشمند انرژي
71

-

7
8
9

مدیریت انرژي در سیستمهاي الکتریکی
ممیزي انرژي الکتریکی (سیستمهاي روشنایی ،موتورهاي الکتریکی)
مدیریت انرژي در ساختمانها
ممیزي انرژي ساختمان
شبیهسازي پروژههاي ارائهشده با نرمافزارهاي مدیریت انرژي مانند سیلواکو SCAPS -

نرمافزارهاي مرتبط
جمع

3

-

3

-

-

32

32

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت اهمیت انرژي در اقتصاد جهانی و ایران ،توسعه انرژيهاي تجدید و نقش آن در توسعه پایدار ،روشهاي ارزیابی
سرمایهگذاري پروژه ،ارتباطات پیچیده سیستم انرژي و تبیین روش تحلیل و ارزیابی مهمترین پارامترهاي فنی ،اقتصادي و
نهادي مؤثر بر توسعه بخش انرژي

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
مدیریت انرژي
ممیزي انرژي در سیستمهاي
ساختمانی

مؤلف

مترجم

جهاد دانشگاهی

آرش شاهین

(دانشگاه اصفهان)

رقیه لطفی

شرکت هزاره سوم

سورنا ستاري
حامد حوري جعفري

اقتصاد انرژي :مفاهیم ،دیدگاهها،
بازارها و حاکمیت

ناشر

 Subhes C.مجتبی بهمنی

Bhattacharyya

اندیشه
نور علم

محسن مشایخی
جنبههاي کلی مدیریت و ممیزي

سورنا ستاري

صنعت /

انرژي

عقیل براتی مالیري

شرکت هزاره سوم

حامد حوري جعفري

اندیشه

Energy Economics

1393

1388

1395

موسسه همایش

Energy Management
Handbook
Energy Economics: Markets,
History and Policy

سال انتشار

1391

S. Doty and W. C.
Turners

Fairmont Press

2112

Roy L. Nersesian

Routledge

2116

Peter Zweifel
Aaron Praktiknjo
Georg Erdmann

Springer-Verlag
Berlin
Heidelberg

2117
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د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد انرژي یا برق یا اقتصاد یا مهندسی صنایع با  3سال سابقه کار تخصصی و تجربی در زمینه انرژي
تجدید پذیر
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد ،وایت برد ،ویدئو پروژکتور ،رایانه ،نرمافزار مرتبط با  ،HSEتجهیزات موردنیاز براي انجام آزمایشها
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،تمرین و تکرار ،آزمایشگاهی ،فیلم و اسالید
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی ،عملکردي-آزمون شناسایی (عیبیابی -رفع عیب و  ،)...آزمون پایانترم
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 -24-3درس سیگنالها و سیستمها
نوع درس :تخصصی
پیشنیاز- :
هم نیاز- :

نظري

عملی

تعداد واحد

2

1

تعداد ساعت

32

32

هدف کلی درس :کسب توانایی تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها در حوزه زمان و فرکانس

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا
مقدمهاي بر انواع سیستمها و سیگنالها ،مقدمهاي بر مدلسازي سیستمهاي فیزیکی

1

مختلف همراه با مثال و شبیهسازي نرمافزاري
تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها در حوزه زمان همراه با مثال و شبیهسازي نرمافزاري

2

تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها در حوزه فرکانس همراه با مثال و شبیهسازي

3

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

4

و قضیه نمونهبرداري همراه با مثال و شبیهسازي نرمافزاري
تجزیه و تحلیل سیستمهاي « LTIپیوسته و گسسته» ،تحلیل سیستمها با استفاده از تبدیل

5

الپالس همراه با مثال و شبیهسازي نرمافزاري
تبدیل  ،Zتحلیل سیستمهاي گسسته با بهکارگیري تبدیل Z

6

جمع

نظري

عملی

3

3

4

4

5

5

8

8

6

6

6

6

32

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها در حوزه زمان و فرکانس

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
Signal and Systems

تجزیه و تحلیل سیگنالها و
سیستمها
سیگنال و سیستم

مؤلف

مترجم

 A.V. Oppenheimپرویز جبه دارماراالنی
 A.S.Willskyبهمن زنج

دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی

مهدي تقدسی
آناند کومار

ناشر

خواجه نصیر
محمد اسماعیل کالنتري

73

صفار

سال انتشار
1391
1397
1395

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد کنترل یا الکترونیک یا قدرت
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد ،وایت برد
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،تمرین و تکرار ،آزمایشگاهی ،فیلم و اسالید
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،حل مسئله ،آزمون کتبی -عملکردي ،آزمون شناسایی (عیبیابی -رفع عیب و  ،)...آزمون پایانترم
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 -25-3درس نرمافزارهاي طراحی سهبعدي
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

32

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :آشنایی عملی و کاربردي با یکی از نرمافزارهاي طراحی سهبعدي و برش لیزري از قبیل ،CorelDraw
 AutoCAD ،SolidWorks ،Adobe Illustratorو مانند آنها جهت طراحی و ساخت قالب ،جعبه و باکس با دستگاه برش
لیزري

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1

(ساعت)

ریز محتوا
مروري بر نقشهکشی صنعتی ،ترسیم برش و ترسیم تصویر مجسم ،مباحث پایه گرافیک و
آشنایی با مفهوم شابلون و روشهاي ساخت انواع شابلون و ...

نظري

عملی

5

1

محیط نرمافزار ،تنظیمات صفحه نرمافزار و استفاده از ابزار ترسیم پایه جهت ترسیم اشکال،
2

روشهاي انتخاب ،انتقال ،کپی کردن ،حذف ،تغییر مقیاس ،چرخش و مانند آن .همچنین،

3

6

شناخت فرمتهاي  Vectorو خصوصیات آنها
ابزارهاي نرمافزار از قبیل فرمانها ترکیبی خطوط راهنما ،تنظیمات ضخامت خطوط /
3

ابزارهاي ترسیم خط و پر کردن اشکال از رنگ ،ایجاد رنگهاي طیفی ،بافت و  / ...درج
متن و مدیریت متن ،تبدیل متن به شکل ،آشنایی با ابزارهاي کمک ویرایشی  /ابزارهاي

6

6

خطوط متصلکننده و ابزارهاي اندازهگیري طول و زاویه
ابزارهاي نرمافزار از قبیل رنگآمیزي مانند پالتهاي رنگ ( ،)Color Palettesمدلهاي
گرافیکی ،پرکننده یکنواخت ( ،)Uniform Fillپرکننده غیریکنواخت (،)Fountain Fill
الگوهاي دورنگ ( ،)color-2الگوهاي تمامرنگ ( )Full Colorو الگوهاي Bitmap

4

بررسی دستورات مربوط به تبدیل  objectبه  Bitmapو برعکس و توانایی انجام عملیات
چاپ ،آموزش آمادهسازي فایل جهت برش لیزر و تبدیل فرمت جهت حکاکی و استخراج

9

9

برنامه ماشینکاري از نرمافزار
انجام پروژه طراحی قطعات ساده و مونتاژ آن در نرمافزار و استخراج نقشه ساخت
برنامهنویسی با استفاده از دستورات  G-codeو M-Code

نرمافزار  Laser Workدر قالب آشنایی با محیط نرمافزار ،مدیریت نما ،روش ایجاد اشیا،
بهینهسازي و آمادهسازي براي حکاکی
5

اجراي پروژههاي طراحی جعبههاي چندوجهی ،جعبههاي بازشو ،لوالیی متناسب با
تجهیزات الکترونیکی
جمع

75

3

3

6

8

32

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شناخت یکی از نرمافزارهاي طراحی سهبعدي و برش لیزري و بهکارگیري آن

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

مؤلف

CorelDRAW 2121 - Training

مترجم

Adobe Illustrator CC 2118

کاربر  - CorelDRAWکورل دراو

2121

Peter Schiessl

Book with many Exercises
CorelDraw Training For Laser
Abdulkadir
Cutting Machines With Many
Kaşoğlu
Examples
مبین متقی پور
اصول طراحی مهندسی با Solidworks

آموزش جامع

ناشر

سید بهزاد عطیفه پور

2121
شریف کدکم

1397

کانون نشر علوم

1397

دیباگران و آموزش

محمد عباسی

سال انتشار

و پروش

1399

انواع محتواهاي آموزشی بروز مرتبط با نرمافزارهاي مربوط به طراحی سهبعدي و برش لیزري

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
حداقل کارشناسی ارشد گرایشهاي برق یا کامپیوتر ،حداقل  3سال سابقه تدریس مرتبط ،حداقل یک سابقه تخصصی در
حوزه شغلی،
تسلط کامل به رایانه و نرمافزارهاي مرتبط ،تسلط به زبان انگلیسی
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
آزمایشگاه مجهز به رایانه Pc Projector ،و نرمافزار بروز طراحی سهبعدي بهروز
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،کارگاهی ،تمرین و تکرار ،فیلم و اسالید
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون عملی ،ارائه پروژه ساخت ،آزمون پایانترم
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 -26-3درس تجهیزات الکترونیکی هوشمند

نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

32

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :آشنایی عملی و کاربردي با تجهیزات الکترونیکی هوشمند

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

تجهیزات الکترونیکی هوشمند رایج از قبیل تلفنهاي همراه هوشمند ،تلویزیونهاي نسل
جدید ،گیرندههاي دیجیتال ،تجهیزات هوشمند سازي ساختمان ،دربهاي اتوماتیک،
تجهیزات امنیتی مانند آشکارسازها ،دوربین مداربسته ،برق اضطراري ( ،)UPSتجهیزات
هوشمند سازي مدارس ،برد کنترلري آسانسور ،آیفون تصویري و مانند آن میباشد که
تخصص در تحلیل ،تعمیر و نگهداري آنها میتواند در جذب شدن دانشجو به بازار کار
مؤثر باشد .در ادامه به سرفصل تعدادي از موضوعات پیشنهادي اشاره میگردد:
خانه هوشمند :مفهوم خانه هوشمند  /مفهوم و قابلیت سیستم مدیریت ساختمان ()BMS
 /عناصر ،ابزارها ،سنسورها و فنّاوريهاي خانه هوشمند  /فنّاوريهاي ارتباطی خطوط
برق  /فنّاوريهاي بیسیم با برد کوتاه  /سیمکشی سیستم هوشمند ساختمان  /انجام
پروژههاي طراحی ،شبیهسازي و ساخت
تلفنهاي همراه و تبلت :اجزاء و قطعات تشکیلدهنده  /ابزارها و تجهیزات اندازهگیري
1

مورداستفاده  /نقشهخوانی  /اصول و مهارتهاي تعمیر  /اصول عیبیابی  /نرمافزارهاي

32

32

مرتبط و روشهاي نصب برنامه  /لحیمکاري ،تعویض  ،LCDپاک کردن حافظه (فلش)،
تعویض قطعات و ماژولهاي تلفن همراه
تلویزیونهاي نسل جدید :استانداردهاي تلویزیونی ،تلویزیونهاي  ،LCDپالسما،LED ،
فناوريهاي نمایش ،اصول عیبیابی ،ابزارهاي اندازهگیري و تعمیر ،عیب گذاري و
برطرف نمودن ایرادات
سیستمهاي نظارتی ،حفاظتی و امنیتی خانگی :ابزارها و تجهیزات نظارتی ،حفاظتی و
امنیتی رایج مانند دوربین مداربسته ،اعالم حریق ،درب اتوماتیک ،درب بازکن تصویري،
اعالم سرقت خودرو موارد مشابه ،طراحی سیستم امنیتی براي فضاهاي مختلف ،بررسی
و ارزیابی مدلهاي مختلف تجهیزات و تعیین تمایزها با لحاظ مدل تجاري
سایر تجهیزات هوشمند با توجه به پتانسیل بازار کار به تشخیص مدرس و با تائید گروه
آموزشی
32

جمع

77

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
آشنایی با اصول کارکرد یک تجهیز الکترونیکی جدید رایج در بازار و قادر به طراحی اولیه ،تعمیر و نگهداري آن

ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع
سیستمهاي هوشمند ساختمان
(دوره مقدماتی )KNX
کاملترین مرجع خانههاي
هوشمند (به انضمام آموزش
نرمافزار پروتکلهاي  KNXو
)S-BUS
طراحی و ساخت پنلهاي
هوشمند ساختمانی

مؤلف

مترجم
حبیب اله نیکنامی-

KNX

سیفاهلل نیکنامی

ناشر
یزدا

سال انتشار
1398

حسین اعلم شاهی -هادي
رسولیان-
عبادي -علمیران

رضا پاشایی-میالد حنیفه

1398

پور-
حسن باقر زاده -سینا شیري
انتشارات آفتاب

جالل رحمانی راد

گیتی

هوشمند سازي مدارس از

علیرضا بادله -سپیده دیلمی

طراحی تا عملیات

کناري

دیباگران تهران

1397
1397

کتاب آبی تعمیرات موبایل:
آفرنگ

سختافزار ،نرمافزار ،تبلتها و مهدي کاردان

1399

گوشیهاي هوشمند
کتاب جامع آموزش تخصصی
تعمیرات موبایل و تبلت:
سختافزار ،نرمافزار ،تبلتها و

بهار دخت

سعید مهدوي

1399

گوشیهاي هوشمند
مرجع کامل علمی و کاربردي
سیستمهاي نظارتی ،حفاظتی و
امنیتی

عبداهلل رضایی-

ادبستان -آیالر

شهرام شعبانتبار

78

1393

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد گرایشهاي برق ،حداقل  3سال سابقه تدریس مرتبط ،حداقل یک سابقه تخصصی در حوزه شغلی،
تسلط کامل به رایانه و نرمافزارهاي مرتبط ،تسلط به زبان انگلیسی
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
آزمایشگاه مجهز به رایانه Pc Projector ،و ملزومات آموزش تجهیز الکترونیکی مرتبط
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،کارگاهی ،تمرین و تکرار ،فیلم و اسالید
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون پایانترم ،آزمون عملی و ارائه پروژه طراحی و ساخت
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 -27-3درس شبکههاي مخابرات داده
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

32

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با نرمافزارهاي شبکههاي انتقال داده

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

اجزاي اصلی شبکههاي کامپیوتري
انواع شبکه بر اساس موقعیت جغرافیایی
انواع توپولوژي
1

4

ساختار الیهاي شبکه

-

انواع مدلهاي شبکه
مدل OSI

مدل  ،TCP/IPمعماري اینترنت
الیه فیزیکی
رسانههاي انتقال داده
انواع کابل و کانکتور در شبکه
کابل کواکسیال
کابل زوج به هم تابیدهشده
کابل فیبر نوري
2

تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال

11

تبدیل سیگنال دیجیتال به دیجیتال

-

VoIP

نسبت سیگنال به نویز
فنّاوري بیسیم و ماهواره
ساختار تلفن ثابت و ADSL
فیبر در خانه  ،FTTHساختار SONET

انواع سوئیچینگ شبکه
الیه پیوند دادهها
کنترل جریان
3

دسترسی چندگانه

6

فریم بندي
محاسبه ظرفیت و بهرهوري کانال
پنجره لغزان
81

-

روشهاي مدیریت و تشخیص خطا
 Go-Back-Nو Selective-Repeat
مثالهایی از الیه پیوند دادهها HDLC ،و ATM

شبکههاي با دسترسی چندگانه
4

الیه MAC

3

پروتکل ALOHA

-

تحلیل استاندارد IEEE812

الگوریتمهاي کنترل ازدحام
5

2

اصول کنترل جریان

-

روشهاي انتها -به -انتها و پرش -به -پرش
شبکههاي بیسیم
استاندارد IEEE 812.11

6

تلفن همراه GSM, 3G, LTE

6

-

مروري بر سیستمهاي  4Gو 5G
شبکههاي نسل آینده
7

شبیهسازي مثال در سیموالتور و ارائه تکلیف و پروژه مناسب در این زمینه

-

32

جمع

32

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
 5G ،4Gو درک سیستمهاي  GSMساختارهاي مراکز تلفن ثابت و همراه ،تحلیل فنّاوري بیسیم و ماهواره

ج  -منابع درسی پیشنهادي (حداقل  3مورد منبع فارسی و خارجی)
عنوان منبع

مؤلف

ناشر

مترجم

سال انتشار

علیرضا زارع -پدرام
شبکههاي کامپیوتري ج اول

حسین پور-

اندرو تننباوم

1397

نص

احسان ملکیان
Computer Networking – a top
down approach featuring the
Internet
Wireless Communications
and Networks
Communication Networks:
Fundamentals, Concepts and
Key Architectures

J. F. Kurose

AddisonWesley

2111

W. Stallings,

Pearson
Education,

2115

A. Leon-Garcia

Mc Graw-Hill

2113

81

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد گرایشهاي برق ،حداقل  3سال سابقه تدریس مرتبط ،حداقل یک سابقه تخصصی در حوزه شغلی،
تسلط کامل به رایانه و نرمافزارهاي مرتبط ،تسلط به زبان انگلیسی
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی ،حل مسئله و شبیهسازي کامپیوتري با نرمافزارهاي مناسب
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد مجهز به  Pc Projectorو کامپیوتر ،وایت برد
روش سنجش و ارزشیابی درس
آزمون پایانترم ،آزمون عملی ،تکالیف و شبیهسازي کامپیوتري
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 -28-3درس نرمافزارهاي کاربردي در الکترونیک
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

2

هم نیاز :مدارهاي الکتریکی 2

تعداد ساعت

1

64

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با نرمافزارهاي تخصصی الکترونیک

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

متلب و سیمیولینک:
1

نرمافزار متلب  -سیمیولینک

1

سیستمها و شیوه نمایش آنها

4

معرفی مفهوم شبیهسازي
سیمیولینک:
نحوه فراخوانی سیمیولینک
کتابخانه عناصر و المانهاي موجود در سیمیولینک
2

ایجاد یک مدل در محیط سیمیولینک

1

اجراي مدل و ذخیرهسازي آن

4

سیمیولینک  Helpتوضیحاتی در مورد
فراخوانی مدلهاي آماده
شبیهسازي چند مثال مختلف در سیمیولینک
بلوکها در سیمیولینک و معرفی بلوکهاي کاربردي مختلف:
تعریف بلوک در سیمیولینک و کاربرد آن
3

1

ایجاد تغییرات بر روي اطالعات بلوکها

4

حق تقدم بلوکها در هنگام شبیهسازي
ایجاد تغییرات بر روي نماي بلوکها
سیگنالها در سیمیولینک و کار با آنها:
سیگنالها در سیمیولینک
ابعاد سیگنالها
4

1

کار با بلوکهاي مرتبط با سیگنالها

4

تغییر برخی از ویژگیهاي سیگنالها
انواع سیگنالها
فراخوانی سیگنالها
5

زیرسیستمها:

1

ایجاد زیرسیستم در شبیهسازيها
83

4

ایجاد نقاب براي زیرسیستمها
تغییرات بر روي آیکون نقاب
تغییرات بر روي پارامترهاي نقاب
حل معادالت ریاضی در سیمیولینک:
حل معادالت ریاضی در سیمیولینک
6

1

حل معادالت درجه باال

4

حل معادالت غیرخطی
حل معادالت چند معادله – چند مجهول
مدلسازي چندگانه سیستمها:
مدلسازي چندگانه سیستمها در سیمیولینک
7

مدلسازي با بلوکهاي استاندارد
در متلب (بلوک فضاي حالت)  Ssمدل فضاي حالت یا

1

4

در متلب (بلوک تابع تبدیل)  tfمدل تابع تبدیل یا همان
در متلب (قطب و .صفر) Zpkمدل تابع با صفر و قطب یا همان
مسائل کنترلی در سیمیولینک:
مسائل کنترلی در سیمیولینک
8

نمایش پاسخ ضربه ،پله و رمپ در سیستمهاي مختلف
و دیگر کنترلکنندههاي مرتبط با آن  PIDکنترلکننده

1

4

تأخیر و اشباع در سیستمهاي کنترلی
کتابخانههاي کنترلی مختلف موجود در سیمیولینک
منطق فازي و سیمیولینک:
منطق فازي
9

کتابخانه فازي در سیمیولینک

1

طراحی کنترلکننده فازي

4

بلوک کنترلکننده فازي همراه با نمایشگر
اعمال منطق فازي در محیط سیمیولینک و نشان دادن یک مثال از فازي در سیمیولینک
شبیهسازي سیستمهاي پیوسته ،گسسته و هایبریدي:
شبیهسازي سیستم پیوسته
11

1

شبیهسازي سیستم گسسته

4

شبیهسازي سیستم هایبرید
 Discrete Blocksمعرفی بلوکهاي مربوط به کتابخانه
کتابخانه :User-defined Functions
11

 Chuaسیستم اسیالتور

1

با کد  Chuaشبیهسازي سیستم

4

با بلوکهاي موجود در کتابخانه  Chuaشبیهسازي سیستم
12

1

ارتباط بین متلب و سیمیولینک:
84

4

ارتباط بین متلب و سیمیولینک
فراخوانی مسائل مربوط به سیمیولینک از طریق متلب
کار کردن بر روي خروجیهاي سیمیولینک در محیط متلب
از سیمیولینک و فراخوانی مدلهاي سیمیولینک  m-Filفراخوانی
شیوه حل مسائل در سیمیولینک:
تنظیمات مربوط به حلکننده معادالت در سیمیولینک
 Model Configuration Parametersپنجره
13

انواع روشهاي حل معادالت موجود در سیمیولینک

1

حلکنندههاي با گام زمانی ثابت

4

حلکنندههاي با گام زمانی متغیر
حلکنندههاي پیوسته و گسسته
زمان نمونهبرداري
تولباکس پردازش تصویر:
خواندن و نوشتن فایلهاي تصویري در متلب
کاربرد و پردازش هیستوگرام تصاویر دیجیتال در متلب
14

1

تبدیالت و فیلترهاي حوزه مکان براي پردازش تصویر در متلب

12

تبدیالت و فیلترهاي حوزه فرکانس براي پردازش تصویر در متلب
حذف نویز و اصالح تصاویر در متلب
تبدیل هاف و روشهاي تشخیص خط و نقطه در متلب
1

جمع

64

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
شبیهسازي مدارات الکترونیکی ،شناخت بلوکهاي کاربردي در سیمیولینک ،حل معادالت ریاضی در سیمیولینک ،مدلسازي
چندگانه سیستمها ،کار با تولباکس پردازش تصویر

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

مؤلف

 SIMULINKمرجع کاربردي

علیاکبر داستان پور -

 MATLABدر نرمافزار

محمد فتحی

پردازش تصویر دیجیتال با زبان
MATLAB

آنالیزو طراحی سیستمهاي کنترل
به کمک

MATLAB

ناشر

سال انتشار

مترجم

دانشگاهی کیان

1392

رافائل گونزالس-
عین اهلل جعفرنژادقمی

ریچاردیوجین وودز-

علوم رایانه

1398

استیون ال ادینز
مرتضی شرفی-

آترا

عبدالحسین ایوبی

85

1393

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد برق مسلط به MATLAB SIMULINK

مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
سایت کامپیوتري به ازاي هر نفر یک سیستم و در مجموعه  24سیستم ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیح محتوا و دستورات در محیط برنامهنویسی با ویدیو پروژکتور ،تعریف یک پروژه متناسب بازمان کالس ،سعی در
تفهیم و کاربرد صحیح دستورات در پروژه
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه ،کوئیز و آزمونهاي پایانترم و میانترم
بر اساس حل مسئله ،انجام کار در محیطهاي برنامهنویسی و تجزیه و تحلیل درست یک پروژه بر اساس معیارهاي استاندارد
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 -29-3درس اپتیک و کاربردهاي آن
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

48

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :آشنایی با اصول اولیه علم نور و اپتیک و با ادوات پرکاربرد نوري در حوزه مخابرات و شبکه به همراه کاربرد
آنها و دستورالعملهاي آزمون ،پارامترها ،روشها و دستگاههاي اندازهگیري و سایر ابزارآالت دقیق جهت تست و ارزیابی در
سایر شبکههاي نوري و فناوريهاي نوین

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

1

(ساعت)

ریز محتوا
اصول اولیه علم نور و اهمیت روزافزون آن در صنایع مختلف بهصورت مختصر آشنا
میشود و انگیزه الزم براي پیگیري درس را به دست میآورد.

نظري

عملی

1.5

-

فیبر نوري:
یادگیري ساختمان اساسی فیبرهاي نوري شامل فیبرهاي نوري تک مد و چند مد،
پارامترهاي تلفات و انواع آن ،پاشش در فیبر نوري ،طولموج قطع فیبر نوري ،قطر میدان
2

مد ،روزنه عددي ،پهناي باند فیبر نوري ،سیر تحول نسلهاي فیبر نوري ،نگاهی به فیبرهاي
آینده و کاربردهاي فیبر نوري در مصارف مخابراتی و غیر مخابراتی ،فناوري ساخت

1.5

11

فیبرهاي نوري شامل روشهاي ساخت ،فرآیند کشش و مقایسه آن ،مشخصات فنی فیبر
نوري ،دستورالعملهاي آزمون پارامترها ،روشها و سیستمهاي اندازهگیري دقیق فیبرهاي
نوري و دستگاههاي آنها
تولید انواع فیبر نوري:
شامل نحوه تولید کابلها و تقسیمبندي کاربردي کابلهاي نوري و عناصر تشکیلدهنده
3

کابلهاي نوري ،مقایسه کابلهاي نوري با کابل مسی ،مشخص نمودن پارامترهاي فیبر

2

12

نوري ،روشهاي اندازهگیري کابلهاي نوري و بستهبندي کابلهاي تولیدي به همراه
شناسه گذاري آنها
فیبرهاي جبران ساز پاشش:
4

ساختار جبران ساز پاشش توسط  DCFو استفاده آن در شبکههاي  ،WDMفیبرهاي
حوزه دار ،فیبرهاي  ،CSFفیبرهاي براگ دار بیومی و رامان و بهرهگیري از پراکندگیها

2

-

در فیبرهاي نوري در ساخت و تولید دستگاههاي اندازهگیري
تقویتکنندهها در فیبرهاي نوري:
5

میزان تقویتکننده اربیومی ( ،)EDFAدسته نوري تقویتکنندهها ،انواع تقویتکنندههاي

1.5

2.5

نوري به همراه مشخصات فنی فیبرهاي تقویتکننده
6

1.5

تضعیفکنندهها در فیبر نوري:

87

2

پارامترهاي تضعیفکنندهها ،کاربرد تضعیفکنندهها ،ساختار تضعیفکنندهها ،مشخصات
فنی تضعیفکنندهها.
اتصالگر هاي فیبر:
7

روشهاي اتصال فیبر نوري ،اتصالهاي فیبر به فیبر ،انواع اتصالگر ها در مخابرات نوري،

7.5

1.5

روشهاي مونتاژ اتصالگر ها ،کاربرد پارامترهاي اتصالگر ها،
مالتیپلکسر ها در مخابرات نوري:
8

انواع مالتیپلکسر ها ،مشخصات و تفاوت سیستمهاي  DWDM ،CWDMو کاربرد آن

3

1.5

در شبکهها و مخابرات نوري
طراحی و ادوات شبکه و سیستم :FTTH
مقدمهاي براي ساخت آیندهاي روشن براي افزایش پهناي باند ،توصیف ساختار شبکه
9

 ،FTTHتجهیزات و برنامهریزي شبکه  ،FTTHتجهیزات اکتیو شبکه ،PON

11

3

اشتراکگذاري زیرساختی مؤلفههاي شبکهاي زیرساختی ،کابلکشی و زیرساخت ،FTTH
تکنیکهاي استقراري ،مستندات شبکه ،استانداردها و فرآیندها در FTTH

جمع

48

16

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
درک مفاهیم در حوزه ساختارهاي لیزري و نوري در مخابرات صورت عمومی ،شناخت ادوات و تجهیزات مخابرات نوري
و موارد عملیات تست و ارزیابیها بر دستگاههاي نظارتی برابر استانداردها و کاربردها و فناوريهاي نوین نوري

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

مترجم

مؤلف

پژوهشکده

فرامرز اسمعیلی

Introduction to
Fiber Optics

فناوري اطالعات
John Crisp

ناشر
چکامه
Newnes

سال انتشار
1393
2111

انجمن فنی  86فیبر نوري متشکل از
استانداردها در فیبر
نوري

 IEEE ،ITU-T Iso ،Tcl ،Cenelecدر
سایه انجمنهاي  FTTHدر مراکز آموزشی

1397

مخابرات کشور برگرفته از کتاب  ،ITU-Tبا
عنوان فیبرها و کابلها و سیستمهاي نوري
چاپ هفتم

 FTTHمایکل فیشر از انجمن  FTTHاروپا

Handbook

2118

88

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد گرایشهاي برق
مساحت ،تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد داراي وایت برد ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی با تعاریف و مثالهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه ،کوئیز و آزمون میانترم و پایانترم

89

 -31-3درس مدارهاي فرکانس باال

نظري

عملی

پیشنیاز :الکترونیک 3

تعداد واحد

2

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

32

32

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :آشنایی با مدارهاي الکترونیک  ،RFتحلیل و طراحی آنها و کاربرد این مدارها در دستگاههاي مخابراتی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف
1
2

(ساعت)

ریز محتوا
انواع مدارات تشدید و تزویج
تقویتکنندههاي سیگنال کوچک (گین باال و کم نویز) – نحوه تحلیل و طراحی تقویت-
کنندههاي ترانزیستوري با استفاده از مدل ماتریسی فرکانس باال ( 4جلسه)

نظري

عملی

2

1

4

4

عملکرد غیرخطی ادوات الکترونیکی  ،RFرفتار ترانزیستور در حالت سیگنال بزرگ،
3

کاربرد مدارهاي ترانزیستوري در رژیم غیرخطی ،روشهاي کاهش غیرخطی مدارهاي

3

3

ترانزیستوري و استفاده از آن در مُد خطی
4

نوسانسازهاي خطی و غیرخطی ،نحوه تحلیل و طراحی نوسانسازهاي سینوسی مرسوم
(شیفت فاز ،هارتلی ،کولپیتس و غیره)

4

4

مخلوط کنندههاي فرکانسی و همزنها
5

4

تحلیل و طراحی آنها،

4

کاربردهاي میکسرهاي فرکانسی در سیستمهاي مخابراتی
6

مدوالتورها و دمدوالتورهاي (آشکارساز) مبتنی بر مدوالسیون دامنه  AMو معرفی مدارها
و ماژولهاي پرکاربرد براي این نوع مدوالتورها و دمدوالتورها

4

4

مدوالتورها و دمدوالتورهاي مبتنی بر مدوالسیون فاز و فرکانس ( PMو  )FMو معرفی
7

مدارهاي مورداستفاده براي این نوع مدوالسیون و دمدوالسیون ،معرفیهاي آيسیهاي

4

4

پرکاربرد براي تولید مدوالتور و دمدوالتورهاي  PMو FM

نرمافزارهاي طراحی و شبیهسازي مدارها و سیستمهاي فرکانس باال ،انجام مثالهاي طراحی
8

و شبیهسازي در نرمافزار
دستگاههاي آزمایشگاهی فرکانس باال از قبیل اسیلوسکوپهاي فرکانس باال ،اسپکتروم

7

7

آناالیزرها و سایر المانهاي آزمایشگاهی
32

جمع

32

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
تحلیل ،طراحی ،شبیهسازي و ساخت زیرسیستمها و مدارهاي مخابراتی در فرکانسهاي رادیوئی از قبیل اسیالتورها،
میکسرهاي فرکانسی ،تقویتکنندههاي کم نویز ،حلقههاي قفل فاز ،تقویتکنندههاي توان ،مدوالتورها و دي مدوالتورها و
فرستندهها و گیرندهها
91

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

عنوان منبع

مترجم

Behzad Razavi

2111

Clarke and Hess

2117

Jack R.Smith

215

Herbert L. Krauss

2117

& Donald O. Pederson
Kartikeya Mayaram

2114

RF Mocroelectronics
Communication circuits:
analysis and design
Modern communication
circuits
Solid-state radio
engineering
Analog integrated
circuits for
communication

ناشر

سال انتشار

مدارهاي مخابراتی

عبدالعلی عبدي پور

نص

1392

مدارهاي مخابراتی

محمدحسین نشاطی

نص

1394

مدارهاي مخابراتی

فروهر فرزانه

دانشگاه صنعتی شریف

1395

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد الکترونیک یا مخابرات
مساحت ،تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد داراي وایت برد ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی با تعاریف و مثالهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه ،کوئیز و آزمون میانترم و پایانترم

91

 -31-3منابع تغذیه سوئیچینگ و شارژرها
نظري

عملی

پیشنیاز :الکترونیک 3

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

16

48

نوع درس :اختیاري

هدف کلی درس :آشنایی مباحث اصولی تحلیل و طراحی ،ورود به شبیهسازي و ساخت نمونههاي با توان پایین و مالحظات
عملی یک مبدل الکترونیک قدرت کامل با کاربرد شارژر با

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

انواع مبدلهاي الکترونیک قدرت و یادآوري کلیدهاي نیمههادي و محاسبات ضروري
1

توان در مبدلهاي الکترونیک قدرت و نیز بررسی جزئیات کلیدهاي متداول IRF151

3

9

بهعنوان کلید  MOSFETدر دسترس مورداستفاده براي ساخت منابع تغذیه سوئیچینگ
ارائه اولیه و ساختار مفهومی یک مبدل الکترونیک قدرت کامل با رویکرد یک شارژر مبدل
توان  ACبه توان  DCتنظیمشده (رگوله شده) و معرفی اولیه تمامی بخشهاي موجود در
2

این مبدل شامل :طبقات قدرت ( AC/DCو  ،)DC/DCواحد کنترلکننده الکترونیکی،

3

9

فیلترهاي ورودي و خروجی ،مالحظات فیلترهاي  ،EMIواحدهاي اندازهگیري ،ولتاژ و
جریان ،درایورهاي کلیدهاي قدرت ،هیتسینک ها ،مدارهاي اسنابر و ...
3

یادآوري اجمالی طبقه یکسوساز  AC/DCو تبدیل طبقه اولی قدرت شارژر

1

3

معرفی و تحلیل طبقه ساختارهاي متداول طبقه  DC/DCدر دو بخش مبدلهاي غیر ایزوله
4

(باک ،بوست ،باک و بوست و چوک) و مبدلهاي ایزوله (فاليبک ،فوروارد ،پوشپول،

5

15

نیمپل و تمامپل) و مالحظات طراحی آنها
طراحی سامانه کنترلی آنالوگ از نوع مرتبه دوم و مالحظات طراحی سامانه کنترلی براي
حفظ پایداري برمبناي استفاده از  OP-AMP 741بهعنوان هسته اصلی پردازش مدار جبران
5

ساز

1

3

مهم :در این جلسه اولین پروژه ساخت در قالب یک شارژر با توان پایین براي دانشجویان
شروع خواهد شد که پس از طراحی و شبیهسازي ساخت آن انجام میشود.
6
7

شبیهسازي یک مبدل شارژر نوعی ساده اولیه
مدارهاي جانبی مانند درایورها و آشنایی با خانواده درایور معروف  IR 2113و TLP

 ،251اسنابرها و هیتسینک هاي آلومینیومی و نحوه طراحی آنها
جمع

1

3

2

6

16

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
طراحی و ساخت منابع تغذیههاي مبدل  ACبه  DCبا جزئیات آنها ،شبیهسازي و ساخت نمونههاي با توان پایین و
مالحظات عملی یک مبدل الکترونیک قدرت کامل با کاربرد شارژر
92

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

عنوان منبع

ناشر

مترجم

Power Electronics

Daniel W. Hart

McGraw-Hill

Power Electronics: A
First Course

Ned Mohan

John Wiley & Sons

Power Electronics:
Converters,
Applications, and Design
Fundamentals of Power
Electronics
Power Electronics:
& Circuits, Devices
Applications

سال انتشار
2111
Fourth Edition,

Ned Mohan, Tore
& M. Undeland,
William P.
Robbins; John
Robert W. Erickson
& Dragan
Maksimovic

2112
Fourth Edition,

Wiley & Sons

2112
Third Edition,

Springer

2121
Fourth Edition,

Muhammad H.
;Rashid

Pearson

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد الکترونیک یا قدرت
مساحت ،تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کالس استاندارد داراي وایت برد و ویدئو پروژکتور
روش تدریس و ارائه درس
توضیحی با تعاریف و مثالهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه ،کوئیز و آزمون میانترم و پایانترم

93

2113

 -32-3کارگاه کالیبراسیون
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

1

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

1

48

نوع درس :تخصصی

هدف کلی درس :کسب توانایی اجراي عملی کالیبراسیون دستگاههاي تست و اندازهگیري الکترونیکی آزمایشگاهی

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

چگونگی استفاده از راهنماي کالیبراسیون دستگاهها به زباناصلی – مفهوم کالیبراسیون –
1

تعیین انواع دستگاههایی که کالیبراسیون نیاز دارند – تعیین محدوده زمان استاندارد
کالیبراسیون دستگاهها – روش تشخیص نیاز دستگاه به کالیبراسیون – چگونگی کالیبراسیون

-

2

دورهاي
2

چگونگی کالیبراسیون مکانیکی– چگونگی کالیبراسیون الکترونیکی– چگونگی کالیبراسیون
دیجیتالی– چگونگی کالیبراسیون خودکار Auto Calibrate

-

4

دستگاههاي مرجع براي کالیبراسیون – چگونگی کالیبراسیون درونسازمانی (بدون
3

گواهینامه) – چگونگی کالیبراسیون خارج از سازمان (گرفتن گواهینامه براي دستگاه کالیبره)

-

2

– ویژگیهاي گواهی رسمی کالیبراسیون (شرکتهاي مجوز دار)
4
5

طراحی فلوچارت اختصاصی کالیبراسیون براي هر دستگاه
کاربرد ابزار و ادوات موردنیاز براي کالیبراسیون – چگونگی کالیبراسیون بدون باز کردن
درب دستگاه (خارجی) – چگونگی کالیبراسیون برد و مدارات داخلی دستگاه

-

2

-

4

اجراي عملی کالیبراسیون دستگاههاي مولتیمتر – اسیلوسکوپ – منبع تغذیه – سیگنال و
فانکشن ژنراتور – اسپکتروم آناالیزر – دستگاه اندازهگیر خازن – سلف و مقاومت –
فرکانس متر– نورسنج و  ...از طریق:
تهیه دستورالعمل کالیبراسیون براي دستگاه موردنظر
پیدا کردن نقاط تست با استفاده از راهنماي سرویس دستگاه.
6

اندازهگیري کمیتهاي نقاط تست و مقایسه آنها با مقادیر دادهشده در راهنماي سرویس
پیدا کردن قطعات الکترونیکی قابلتغییر جهت اجراي تنظیمهاي مقادیر موردنیاز ،طبق
راهنماي سرویس دستگاه
عیبیابی قطعات قابلتغییر در صورت نیاز
تعویض قطعات در صورت نیاز
تعمیر و تمیزکاري قطعات متغیر ،در صورت نیاز
ساخت مدارهاي جانبی موردنیاز براي کالیبراسیون (بر اساس راهنماي سرویس)
تست نهایی نقاط اندازهگیري
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1

34

ثابت کردن قطعات متغیر پس از اطمینان از کالیبراسیون در مقابل تغییرات محیطی و ضربه
و جابجایی (استفاده از چسب ،رزین ،الک و )...
جمعکردن دستگاه
آزمایش نهایی دستگاه و درج برچسب تاریخدار کالیبراسیون و آمادهسازي جهت تحویل به
ذینفع
-

جمع

48

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
طراحی فلوچارت کالیبراسیون ،تشخیص و تفکیک عیب مربوط به کالیبراسیون با استفاده از عالئم ظاهري ،نقشهخوانی و
انطباق آن با سامانه الکترونیکی موردنظر و تشخیص عیب مربوط به کالیبراسیون ،دمونتاژ و مونتاژ سامانه الکترونیکی تلفیقی
در راستاي کالیبراسیون ،تعیین قطعه یا ماژول معیوب مرتبط با کالیبراسیون با روش علمی ،کالیبراسیون و راهاندازي دستگاه
موردنظر ،مستندسازي فرآیند اجراي کالیبراسیون ،آمادهسازي نهایی دستگاه و چسباندن برچسب کالیبراسیون و تحویل به
مشتري ،آزمایش نهایی دستگاه ،دریافت اطالعات موردنیاز از فضاي مجازي

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

مؤلف

مترجم

راهنماي سرویس و کالیبراسیون
دستگاه اسیلوسکوپ
راهنماي سرویس و کالیبراسیون
دستگاه منبع تغذیه
راهنماي سرویس و کالیبراسیون
دستگاه سیگنال و فانکشن ژنراتور
راهنماي سرویس و کالیبراسیون
دستگاه اسپکتروم آناالیزر
راهنماي سرویس و کالیبراسیون
دستگاه مولتیمتر
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ناشر

سال انتشار

کاتالوگ کارخانه سازنده دستگاه
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کاتالوگ کارخانه سازنده دستگاه

1398

کاتالوگ کارخانه سازنده دستگاه

1398

کاتالوگ کارخانه سازنده دستگاه

1398

کاتالوگ کارخانه سازنده دستگاه

1398

د– استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
حداقل کارشناسی ارشد الکترونیک باسابقه کار در زمینه تعمیرات و کالیبراسیون دستگاههاي تست و اندازهگیري
مساحت ،تجهیزات وسایل موردنیاز درس
کارگاه کالیبراسیون مجهز به رایانه ویدئو پروژکتور ،اینترنت و رایانه (کارگاهی مشابه کارگاه مونتاژ یا عیبیابی)
تجهیزات موردنیاز :میز کار ،مولتیمتر با دقت باال و کیفیت خوب ،منبع تغذیه متغیر آزمایشگاهی با ولوم تنظیم ولتاژ و
جریان مولتی ترن با دقت باال ،اسیلوسکوپ ،رئوستا با دقت باال و توان باال ،مقاومت ،خازن و سلف استاندارد ،کابلهاي
رابط دستگاههاي اندازهگیري باکیفیت باال
ذرهبین دستی ،چسب ،الک و یا رزین مخصوص ،پیچگوشتی پالستیکی مخصوص قطعات متغیر الکترونیکی ،انواع
پیچگوشتی ،آچاربکس سایز معمولی ،سیمچین ،دمباریک ،هویه هواي گرم ،هویه المنتی معمولی ،انواع افشانههاي شستشوي
برد و قطعات الکترونیکی ،برسهاي مخصوص تمیزکاري ،کمپرسور کوچک آزمایشگاهی
روش تدریس و ارائه درس
مباحثهاي ،تمرین و تکرار ،اجراي پروژه پژوهشی ،تعاملی ،فعالیت خارج از ساعات درسی
فعالیتهاي کالسی به صورت تعاملی بوده و در کارگاه دانشجویان باید فعال باشند و در تمام مباحث در قالب بحث و
گفتوگو اجراي عملی کارگاهی صورت میگیرد.
روش سنجش و ارزشیابی درس
پرسشهاي شفاهی ،آزمون کتبی ،عملکردي -پرسشهاي عملی و انشایی ،مشاهده رفتار (مسئولیتپذیري ،رعایت اخالق
حرفهاي و  )...پوشه مجموعه کار ،ارائه مقاالت و طرحها گزارش فعالیتهاي تحقیقاتی ،خود سنجی -فعالیت گروهی-
ارائه گزارش مستند و دستگاه کالیبره شده
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 -33-3درس ریاضی عمومی 2
نظري

عملی

پیشنیاز- :

تعداد واحد

3

1

هم نیاز- :

تعداد ساعت

48

1

نوع درس :پایه

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

الف -سرفصل آموزشی
زمان یادگیري
ردیف

(ساعت)

ریز محتوا

نظري

عملی

6

1

9

1

3

رویههاي فضایی و بررسی آنها

3

1

4

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

6

1

6

1

3

1

6

1

3

1

6

1

48

1

1
2

5
6
7
8
9

دستگاه مختصات فضایی (سهبعدي) و بردار در فضاي سهبعدي ،معادله خط و صفحه در
فضا
یادآوري ماتریس و دترمینان؛ اعمال سطري مقدماتی ماتریسها ،وارون ماتریس ،حل
دستگاه معادالت خطی به روشهاي کرامر و حذفی گاوس ،مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه

تابع دو و سه متغیره ،بررسی مشتقات نسبی و ضمنی ،گرادیان و معادله صفحه مماس و
خط قائم بر رویه
دستگاه مختصات قطبی ،استوانهاي و کروي
انتگرال دوگانه و کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن – حل انتگرالهاي دوگانه به کمک
تعویض ترتیب انتگرالگیري و تغییر متغیر قطبی
انتگرال سهگانه و کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن ،مختصات استوانهاي و کروي
میدان برداري ،دیورژانس و کرل ،انتگرالهاي خط ،قضایاي گرین و استوکس و انتگرال
سطح ،محاسبه شار میدان
جمع

ب -مهارتهاي عمومی و تخصصی مورد انتظار
انتظار میرود دانشجو پس از فراگیري این درس ،توانایی محاسبات مربوط به حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره
را در دروس تخصصی دارا باشد.
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ج -منابع درسی پیشنهادي (حداقل سه منبع داخلی و خارجی)
عنوان منبع

مترجم

مؤلف

حساب دیفرانسیل و انتگرال

جرج توماس و

مهدي بهزاد ،سیامک

و هندسه تحلیلی جلد دوم

راسال فینی

کاظمی و علی کافی

ریاضی عمومی 2
ریاضی عمومی 2

مسعود نیکوکار و
محمد شفیعی
محمدعلی کرایهچیان

ناشر

سال انتشار

مرکز نشر دانشگاهی
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گسترش علوم پایه

1396

نشر تمرین

1394

د -استانداردهاي آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)
ویژگیهاي مدرس
مدرس این درس باید داراي مدرک حداقل کارشناسی ارشد ریاضی باشد و داراي سابقه تدریس دروس ریاضی در دوره
کاردانی حداقل به مدت  3سال را دارا باشد.
مساحت ،تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
کالس داراي حداقل ابعاد  4×5باشد و داراي وایت برد و ویدئو پروژکتور (براي حداقل  3جلسه) باشد.
روش تدریس و ارائه درس
ارائه تعاریف و مثالهاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.
روش سنجش و ارزشیابی درس
تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه ،کوئیز و آزمونهاي پایانترم و میانترم
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پیوستها

99

پیوست یک
تجهیزات استاندارد موردنیاز دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفهاي الکترونیک کاربردي
ردیف

تجهیزات سرمایهاي

نوع

تجهیزات نیمه سرمایهاي

1

اسیلوسکوپ آنالوگ

*

2

اسیلوسکوپ دیجیتال

*

3

فانکشن ژنراتور

*

4

مولتیمتر دیجیتال رومیزي

*

5

مولتیمتر دیجیتال دستی

*

6

منبع تغذیه دوبل دیجیتال

*

7

ال سی ار متر LCR-916

*

8

برد آموزشی میکرو  ARMهمراه با پروگرامر

*

9

تجهیزات شبکه

*

11

دیتا پروژکتور

*

11

اسپکتروم آناالیزر

*

12

برد آموزشی سنسورها و مبدلها

*

13

برد آموزشی کنترل خطی

*

14

برد آموزشی رباتیک

*

15

انواع ماژولهاي الکترونیک

*

16

هویه قلمی  61وات

*

17

میز آزمایشگاه الکترونیک

*

18

کابل ،پروب ،سیم ،عناصر الکترونیکی مرسوم،

*

برد برد و غیره

111

پیوست دو
نیروي انسانی استاندارد موردنیاز دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفهاي الکترونیک کاربردي
ردیف

دوره

عنوان مدرک
تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی
ارشد

سابقه تدریس
دکترا

و تجربه کاري

*

 3سال

دروس مجاز به تدریس
الکترونیک  -3میکرو کامپیوتر-
مدارهاي الکتریکی– نرمافزارهاي
کاربردي -آزمایشگاه میکرو

1

الکترونیک

*

کامپیوتر -مدارهاي پالس و
دیجیتال– آزمایشگاه مدارهاي پالس
و دیجیتال– سنسور و مبدلها -زبان
تخصصی– آز الکترونیک -3
مباحث ویژه
الکترونیک  -3میکرو کامپیوتر-
مدارهاي الکتریکی – نرمافزارهاي
کاربردي– آزمایشگاه میکرو

کنترل-
2

مخابرات-

*

*

 3سال

فناوري

کامپیوتر– مدارهاي پالس و
دیجیتال– آزمایشگاه مدارهاي پالس
و دیجیتال– سنسورها و مبدلها–
زبان تخصصی– آزمایشگاه
الکترونیک  -3مباحث ویژه
برنامهسازي رایانهاي -کارگاه

3

کامپیوتر

*

*

 3سال

برنامهنویسی اندروید -طراحی
صفحات وب
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