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 مقدمه: 1

 ایران علمي زمراک ترینقدیمي از یکي( تهران تکنیک پلي)کبیر امیر صنعتي دانشگاه برق مهندسي دانشکده

 ومب و مرز این بزرگ فرهیختگان و ماندگار هايچهره از بسیاري پرورش افتخار گذشته قرن نیم طول در که است

 کنونا هم و شد شروع يکارشناس مقطع در قدرت و کیالکترون شیگرا دو با دانشکده نیا تیفعال. است داشته را

 مقطع در و شیگرا ازدهی با ارشد يکارشناس مقطع در و مخابرات و کنترل قدرت، ک،یالکترون شیگرا چهار در

 انجام و يپژوهش عرصه در دانشکده. دهد يم ارائه را خود يپژوهش و يآموزش خدمات گرایشها همه در يدکتر

. هاستآن به وابسته پژوهشکده دو و يعلم قطب چهار يدارا و بوده فعال اریبس نیز يصنعت -يقاتیتحق يها پروژه

 این ايژگیهوی از آنان تجربیات از منديبهره بستر نمودن فراهم و توانمند التحصیالن فارغ با تنگاتنگ ارتباط

 اراختی در فردي به منحصر فرصت دانشکده این در دست چیره متخصصین ،نامب اساتید حضور .میباشد دانشکده

 طول در بتوانند علیم پروردگار از استعانت با شده، فراهم علمي محیط در تا دهد مي قرار دانشجویان تک تک

 .زنند رقم را روشن ايآینده و بار پر اوقاتي خود تحصیل

 يناسدر دروس کارش يو بازنگر ير در علوم مرتبط با رشته برق لزوم بروز رسانیاخ يشرفت هایبا توجه به پ

 میرکبیرا صنعتي دانشگاه آموزش راهبردي برنامه تحقق راستاي در يبازنگرن ین دانشکده مد نظر قرار گرفت که ایا

و  يش رو حاصل بررسیسند پ د.یانجام گرد کارشناسي آموزشي دوره هايبرنامه و ساختار اصالح رویه به با توجه و

 يها يازمندیجامع و بر اساس ن ين برنامه ایتراز اول جهان در تدو يدانشگاه ها يدرس هايبرنامه لحاظ نمودن

  باشد. يا میروز دن

 :ياهداف برنامه آموزش 2

خالق و با اخالق در علوم و  دانش آموختگان تیترب توسعه دانش و يآموزش يبرنامه نیا هیهدف از ته

و  يطراحل، یالن با ابزار دانش خود قادر به تحلین فارغ التحصیبه منظور خدمت به کشور و جهان است. ا يفناور

 يبرا و نوآورانه هوشمند يهاتمیدر کنار ارائه راهکارها و الگور يو نرم افزار يسخت افزار يستم هایساخت س

 باشند. يصنعت کشور و جهان م يهايازمندین نردبرآو

 برنامه يساختار کل 3

 ياریاخت يو تخصص يالزام ي، تخصصيه، اصلی، پايبه دروس عموم ياز لحاظ محتو دروس دانشکده برق

 ن دروس عبارتند از:یشوند. ايم میتقس

 شوند يان عرضه میدانشجو ين دروس به منظور توسعه اطالعات و معلومات عمومی: ايدروس عموم

 است. يان الزامیعموم دانشجو يو گذراندن آنها برا



 

 

 

 

 ياشهیبرق نقش ر يک که در مهندسیزیو ف ياضین دروس عمدتاً شامل مباحث ریه: ایدروس پا 

 دهند.يل میرشته را تشک يدروس تخصص يشوند و اساس و مبنايدارند م

 دانشجو در رشته مربوطه ارائه  يو عمل يش توان علمین دروس به منظور افزای: ايدروس تخصص

 شوند.يم

ن هستند که گذراند ،يدروس يدروس الزامشوند. يم میتقس ياریو اخت ياز نظر انتخاب به الزام يدروس تخصص

هستند که  يدروس ياریدروس اخت باشد.يض نمیاست و قابل تعو يدانشجو اجبار يآن در طول دوره برا

از و عالقه آن یگردد و دانشجو بر حسب نيارائه م ياریدانشجو بصورت اخت يگذراندن آن در طول دوره برا

 د.ینمايدرس را اخذ م

ل شده است که یتشک يو نظر يواحد عمل 140از  برق يمهندس يدوره کارشناس يبرا پیشنهادي درسي برنامه

 :شوند که عبارتند از يم میتقس يدسته کل 4( به 1)مطابق شکل 

 واحد( 20) يدروس عموم 

 واحد( 26)ه یدروس پا 

 واحد( 50و پروژه ) يدروس اصل 

 واحد(  44) يدروس تخصص 

)در   يانتخاب ي، تخصصياجبار ي( به سه دسته تخصص1شکل)ز مطابق ین يالزم به ذکر است که دروس تخصص

د انتخاب یبا 4تا  1ش مطابق جداول یکه در هر گرا شوند يم میواحد( تقس 15) ياریواحد( و اخت 29مجموع 

 . گردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 برق يمهندس يمقطع کارشناس يآموزش يع واحدهایاز توز يکل ينما – 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

AUT(140واحد)

دروس عمومي

(واحد20)

دروس پايه

(واحد26)

پروژه  + دروس اصلي 

50)رشته مهندسي برق 

(واحد

دروس تخصصي

(واحد44)

دروس تخصصي الزامي

(واحد18)گرايش الکترونيک 

(واحد20)گرايش قدرت 

(واحد21)گرايش کنترل 

(واحد20)گرايش مخابرات 

دروس تخصصي 

انتخابي

(واحد11)گرايش الکترونيک 

(واحد9)گرايش قدرت 

(واحد8)گرايش کنترل 

(واحد9)گرايش مخابرات 

دروس اختياري

(واحد15)گرايش الکترونيک 

(واحد15)گرايش قدرت 

(واحد15)گرايش کنترل 

(واحد15)گرايش مخابرات 



 

 

 

 

 کیش الکترونیگرا يتخصصدروس – 1جدول 

 مرجع تعداد واحد ينوع درس تخصص

 1-7 18 الزامي

 2-7 11 يانتخاب

 3-7 15 ياریاخت

 

 ش قدرتیگرا يدروس تخصص– 2جدول 

 مرجع تعداد واحد ينوع درس تخصص

 1-8 20 الزامي

 2-8 9 يانتخاب

 3-8 15 ياریاخت

 

 ش کنترلیگرا يدروس تخصص– 3جدول 

 مرجع تعداد واحد ينوع درس تخصص

 1-9 21 الزامي

 2-9 8 يانتخاب

 3-9 15 ياریاخت

 

 ش مخابراتیگرا يدروس تخصص– 4جدول 

 مرجع تعداد واحد ينوع درس تخصص

 1-10 20 الزامي

 2-10 9 يانتخاب

 3-10 15 ياریاخت

 

 



 

 

 عمومي دروس 4

 نشان داده شده است 5برق در جدول شماره  يمهندسرشته  يبرا ينام و تعداد واحد دروس عموم

 دروس عمومي + معارف اسالميمجموعه  – 5جدول 

 تعداد واحد نام درس گرایش ردیف

1 
 مباني نظري اسالم

)**( 

 2 )مبدأ و معاد( 1اندیشه اسالمي 

 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمي 

 2 انسان در اسالم

 2 حقوق اجتماعي و سیاسي در اسالم

 )*( اخالق اسالمي 2

 2 فلسفه اخالق )با تکیه بر مباحث تربیتي(

 2 اخالق اسالمي )مباني و مفاهیم(

 2 اخالق خانواده

 2 آیین زندگي )اخالق کاربردي(

 2 عرفان عملي اسالمي

 )*( انقالب اسالمي 3

 2 انقالب اسالمي ایران

 2 آشنایي با قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران

 2 «ره»سیاسي امام خمینياندیشه 

4 
تاریخ و تمدن 

 )*(اسالمي

 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمي

 2 تاریخ تحلیلي صدر اسالم

 2 تاریخ امامت

5 
آشنایي با منابع 

 )*( اسالمي

 2 تفسیر موضوعي قرآن

 2 البالغهتفسیر موضوعي نهج

 3 زبان فارسي - 6

 1 1 زبان انگلیسي - 7

 2 2 انگلیسيزبان  - 8

 1 1تربیت بدني  - 9

 1 2 تربیت بدني - 10

 2 دانش خانواده و جمعیت ـ 11

 20 جمع 



 

 

 

 

 واحد از مجموعة دروس مباني نظري اسالم 4دو درس به ارزش   **

 واحد از مجموعة دروس اخالق اسالمي 2* یک درس به ارزش  

ها در ردیف عناوین شوراي اسالمي شدن دانشگاه 1/9/90مورخ  226* درس اخالق خانواده براساس مصوبه جلسه  

 دروس گرایش اخالق اسالمي قرار گرفته است.

 واحد از مجموعة دروس انقالب اسالمي 2* یک درس به ارزش  

 واحد از مجموعه دروس تاریخ تمدن اسالمي 2* یک درس به ارزش  

 ع اسالميواحد از مجموعه دروس آشنایي با مناب 2* یک درس به ارزش  

 )اختیاري( هر کدام به ارزش یک واحد 3و2* ورزش  

* تربیت بدني ویژه و ورزش ویژه خاص ناتوانان ذهني و حرکتي )اجباري( هر کدام به ارزش یک واحد )جایگزین  

 (1و ورزش  1تربیت بدني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هیدروس پا 5

 است  شده داده نشان 6 شماره جدول در برق مهندسي رشته يبرا هیپا دروس تعداد واحد و نام

 هیمجموعه دروس پا – 6جدول 

 لیست دروس پایه

 تعداد واحد از(یاز )همنیشنیپ عنوان درس ردیف

 3 - 1 ریاضي 1

 3 1 ياضیر 2 ریاضي 2

 3 (2 ياضی)ر1ریاضي  دیفرانسیل معادالت 3

 3 - کامپیوتر نویسي برنامه 4

 2 وتر یکامپ يسیبرنامه نو عددي محاسبات 5

 3 1 ياضیر احتماالت آمار و 6

 3 ـ 1فیزیک  7

 3 1فیزیک  2فیزیک  8

 1 (1ک یزیف) 1آز فیزیک  9

 1 - آز الکتریسیته 10

 1 - کارگاه عمومي 11

 26  جمع

 



 

 

 

 

 يدروس اصل 6

 است شده داده نشان 7 شماره جدول در برق مهندسي رشته يبرا ياصل دروس واحد تعداد و نام

 يمجموعه دروس اصل – 7جدول 

 لیست دروس اصلي

 تعداد واحد از(یاز )همنیشنیپ عنوان درس ردیف

 2 و زبان فني 2زبان زبان تخصصي 1

مهندسي اتریاضی 2  3 لیفرانسیو معادالت د 2 ياضیر 

1مدارهاي الکتریکي  3  3 ل(یفرانسیو  )معادالت د 2ک یزیف 

2مدارهاي الکتریکي  4  3 1 يکیالکتر يمدارها 

 1 1 يکیالکتر يمدارها آز مدار 5

 3 2ک یزیو ف 2 ياضیر الکترومغناطیس 6

1الکترونیک  7 1 يکیالکتر يمدارها   3 

1آز الکترونیک  8  
ک یو الکترون 1 يکیالکتر يمدارها

مدار –و آز 1  
1 

9 
 یا  2الکترونیک 

 2ماشین 

1 کیالکترون  

(2مدار )و  1 يکیالکتر يهانیماش  
3 

 1الکتریکي هاي ماشین 10
و  1 يکیالکتر يمدارها

سیالکترومغناط  
3 

11 
هاي الکتریکي آز ماشین

1 
مدار –و آز  1 يکیالکتر يهانیماش  1 

(1و )الکترونیک  1مدار مدارهاي منطقي 12  3 

 آز مدار منطقي 13
 –و )آز  يمنطق يمدارها

(1ک یالکترون  
1 

 هاسیستم سیگنال ها و 14
)ریاضیات  1الکتریکي  هايمدار

 مهندسي(
3 

15 
هاي کنترل سیستم

 خطي

ها و سیستمهاسیگنال  

(1هاي الکتریکي )ماشین  
3 

16 
هاي کنترل آز سیستم

 خطي

 –و آز  يکنترل خط يستمهایس

 مدار
1 



 

 

17 
هاي بررسي سیستم

 1قدرت 
(1 يکین الکتری)ماش  3 

 1مخابرات  18
ها و سیگنالآمار و احتماالت و 

 سیستمها
3 

19 
اندازه گیري الکتریکي و 

 الکترونیکي
1مدارهاي الکتریکي   2 

واحد 100گذراندن  پروژه کارشناسي 20  3 

واحد80گذراندن  ساعت( 240)کارآموزي 21  2 

 50  جمع

 

 

 

 



 

 

 

 

 کیالکترون يبسته تخصص 7

ده و به استفاده نمو هاالکترون رفتار و اثر ياست که از دانش علم يمهندس يهااز شاخه يکیک یالکترون يمهندس

. اختراع تآنهاس ياز فاکتورها يکی يکیالکتر يپردازد که انرژيم يزاتیا تجهیها، ستمیها، ستوسعه قطعات، دستگاه

ت ین بار تقویاول يبشر به وجود آورد و برا يدر زندگ يانقالب بزرگ يالدیم 1906خالء در سال  يالمپ ها

 1947 يب در سال هایمجتمع به ترت يستور و مدارهایاختراع ترانزر ساخت. با یرا امکان پذ يکیالکتر يگنالهایس

ک ی، صنعت الکترونCMOS يشرفت تکنولوژیشد. با پ يدیک وارد مرحله جدی، صنعت الکترونيالدیم 1958و 

ع یدر صنا تالیجیانقالب د ها وش پردازندهیدایپ با گر رشد کند.یع دیشتر از صنایبه مراتب ب يتوانست با سرعت

وتر یکامپ يسدا کرد. مهندیرشد پ يمختلف صنعت يهانهیدر زمز به سرعت یتال نیجیک دیبخش الکترون يکیالکترون

تال یجید ينه طراحیتال در زمیجیک دیالکترون تال است.یجیک دیش الکترونیاز گرامنشعب شده  يهاه شاخهجمل از

آنها  ين توسعه نرم افزارهاینهفته و همچن يو توسعه سخت افزارها ي، طراحيزیقابل برنامه ر يدر سخت افزارها

 يادیز يا کاربردهاینترنت اشیمختلف که امروزه در ا يداده ها يتال بر رویجید يپردازش يتم هایو اعمال الگور

 واسطدر مدارات  يارتباط يو پروتکل ها ياباشند. ارتباطات شبکه ين بخش میل مطرح در ایدارند از جمله مسا

 يهانهیاز جمله زم يف شده نرم افزاریتعر ير شبکه هاینظ يوتریکامپ ين شبکه هایم و همچنیسیزات بیتجه و

تال یجید يستم هاینفک سیامروزه جز ال يو داده کاو يهوش مصنوع يهاتمیالگور باشند. ين رشته میپر کاربرد ا

 یيزاتوانند با هم اف ين میل داده دارند. همچنیتحل تیا هوشمند شده و قابلین اشیکه ساده تر يباشند به نحو يم

تم یرن الگویبا ا یير بگذارند. آشنایط تاثیهوشمند بر مح يهاا خانهیها و ر خودروینظ يک هوش جمعیو به صورت 

ر یاست. ظهور و فراگ تالیجید يکیالکترون يستم هایسگر مطرح در یها و علوم مربوط به داده از جمله موارد د

ستند ه يگر مواردیزر از دیبر ل يو ادوات مبتن ينور يگنالهاین پردازش سیو همچن يکوانتوم يوترهایامپشدن ک

نعت صک وابسته هستند و یبه صنعت الکترون يبه نحو عیامروزه عمال تمام صنا شوند. يک مطرح میکه در الکترون

داده را به خود اختصاص  يد ناخالص جهانیتول از يو بخش قابل توجه است يع پرسود جهانیاز صنا يکیک یالکترون

 . است

عموما  است ویمعتبر دن يهاموجود در تمام دانشگاه ين رشته هایاز معتبرتر يکیک یالکترون -برق يامروزه مهندس

ر یز به زیک آنالوگ نیشود که الکترون يم میتقس ک آنالوگیتال و الکترونیجید يستم هایس يبه دو شاخه اصل

مه ین يهاافزاره يساخت و مدل ساز يشود. توسعه تکنولوژيم يم بندیو مدار تقس يمه هادینش تکنولوژي یگرا

به  يمه هادین يهااز افزارهستم، با استفاده یرد و در بخش مدار و سیگ يصورت م يمه هادیدر بخش ن يهاد

 شود. يپرداخته م يکیو ساخت محصوالت مختلف الکترون يطراح

تهران( و  کیتکنير )پلیرکبیام يس دانشگاه صنعتیک همزمان با تاسیش الکترونی، گرايشمس يهجر 30در دهه 

ک یکنت ير )پلیرکبیام يک دانشگاه صعنتیش الکترونیبرق کار خود را آغاز نمود. امروزه گرا يدانشکده مهندس

توانند در  يک میش الکترونیان گرایموجود در کشور است. دانشجو يش هاین گرایاز متنوع تر يکیتهران( 

ردازش پ نهفته، يهاستمیر، سیمه پذبرنا يسخت افزارها تال،یجیک دیالکترون يستم هایل سیاز قب یيهانهیزم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C


 

 

ن، یماش یينایو ب يریادگیمطمئن، پردازش صوت و گفتار،  يهاستمیس يالگو، طراح یيتال، شناسایجیر دیتصاو

، ياپردازنده يهاستمیس يو طراح يو ابر ي، پردازش موازيانتقال داده، رمزنگار م ویسیب يشبکه ها، يداده کاو

ک، یو ربات يم سنسوریسيب يها، شبکهيصنعت يهاون، شبکهی، اتوماسهوشمند يهاستمیسپردازش  يطراح

 يهاافزاره ،MEMS ،BioMEMS ک،ی، نانو الکترونيمه هادیساخت ادوات ن يو تکنولوژ ي، مدل سازيتئور

 Mixed-Signalمجتمع آنالوگ،  يستم هایمدارها و س يزر، طراحیل يک، مهندسی، فتونيک نورینوظهور، الکترون

، مدارها يپزشک يکاربردها يمجتمع برا يو ساخت تراشه ها يداده مجتمع، طراح ي، مبدل هایيویو فرکانس راد

 ند. یت نمایک فعالینورومورف يهاو پردازنده VLSI يستم هایو س

 شرکت لیز قبا يقاتیع و مراکز مختلف تحقیتوانند در صنا يک میش الکترونیالن گرایب، فارغ التحصین ترتیبه ا

 ياهتال، شرکتیجید يها يبر فناور يمبتن يا، کارخانجات مختلف، شرکت هاینترنت اشینه اینوپا در زم يها

، يراتع مخابیمجتمع، صنا يو ساخت مدارها يمه هادیع نی، صناکیع الکترونیصنا شبکه، يهاسیفراهم کننده سرو

 يخدمات يو بخش ها يپزشک يع مهندسیوتر، صنایع کامپیما، صنای، صدا و سيع نظامیون، صنایق و اتوماسیابزار دق

 ند. یت نمایمرتبط فعال

 تیو ترب يعمل ينه و دانش الزم در کنار مهارت هایش زمین بخش فراهم آوردن پیا يتخصص يهدف از بسته ها

 ز داشته باشند. یل در مقاطع باالتر را نیادامه تحص یيفوق است که توانا يکار ينه هایخالق در زم يروهاین

  



 

 

 

 

 ياجبار يدروس تخصص 

 نشان 8 شماره جدول در برق مهندسي رشته کیش الکترونیبراي گرا ياجبار يتخصص دروس واحد تعداد و نام

 .است شده داده

 ياجبار يمجموعه دروس تخصص – 8جدول 

 الکترونیک-لیست دروس تخصصي اجباري

 تعداد واحد از(یاز )همنیشنیپ عنوان درس ردیف

 3الکترونیک  1
)کنترل -2ک یالکترون

 خطي(
3 

 مدارهاي پالس و دیجیتال 2
 يو مدارها 2ک یالکترون

 يمنطق
3 

 3 يمنطق يمدارها و ریزپردازنده معماري کامپیوتر 3

 و مدارهاي واسطه ریزپردازندهسیستمهاي  4
ز یوتر و ریکامپ يمعمار

 پردازنده
3 

 2آز الکترونیک  5
و  1 کیالکترون -آز

 2 کیالکترون
1 

6 

 انتخاب حداقل یک درس از دو درس زیر:

 فیزیک الکترونیک -الف

 اصول پردازش سیگنال هاي دیجیتال-ب

 1ک یالکترون -الف

 1مخابرات  -ب
3 

7 

انتخاب حداقل دو آزمایشگاه از مجموعه 

 زیر:

 تکنیک پالسآز  -الف

 3آز الکترونیک  -ب

اي و آز سیستمهاي ریزپردازنده -ج

 مدارهاي واسطه

و  2ک یالکترون -آز -الف

 تال یجیپالس و د يمدارها

و  2ک یالکترون –آز  -ب

 3ک یالکترون

ز یر يهاستمیس -ج

واسطه  يو مدارها پردازنده

 يمنطق يمدارها -و آز

2 

 18  جمع

 



 

 

 يانتخاب يدروس تخصص 

 نشان 9 شماره جدول در برق مهندسي رشته کیالکترون شیگرا براي يانتخاب يتخصص دروس واحد تعداد و نام

 .است شده داده

 يانتخاب مجموعه دروس تخصصي – 9جدول 

 الکترونیک-لیست دروس تخصصي انتخابي

 تعداد واحد از(یاز )همنیشنیپ عنوان درس ردیف

 3  1مخابرات  مدارهاي مخابراتي 1

 3 2ک یالکترون VLSIهاي طراحي سیستم 2

 3 3 کیالکترون CMOSهاي مجتمع مدارها و سیستم 3

 3 1مخابرات  سامانه هاي چند رسانه اي 4

 3 سیالکترومغناط الکترونیک لیزر 5

 3 1مخابرات  ها انتقال داده 6

 مدارهاي منطقي برنامه پذیر 7
وتر و یکامپ يمعمار

 زپردازندهیر
3 

8 
هاي مصوب گروه دو واحد از آزمایشگاه

 الکترونیک
 2 

 11  جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ياریدروس اخت 

واحد را اخذ نمایند. معموال دانشجویان الکترونیک براي دروس  15توانند از بین دروس اختیاري دانشجویان مي

 را اخذ مي نمایند.  10الکترونیک یعني جدول  یارياختیاري بسته اصلي اخت

 کیالکترون ياریاخت يبسته اصل مجموعه دروس – 10جدول 

 لیست دروس اختیاري الکترونیک

 واحد از(یاز )همنیشنیپ درسنام  ردیف

 1 9طبق جدول  آز باقیمانده از دروس تخصصي اجباري 1

 3 1ک یو الکترون 1 يکیالکتر يهانیماش الکترونیک صنعتي 2

 3 2ک یزیف فیزیک مدرن 3

 3 يمنطق يهارمدا مدارهاي منطقي پیشرفته 4

 برنامه نویسي پیشرفته سیستم 5
ر و وتیکامپ يو معمارکامپیوتر  يسیبرنامه نو

 زپردازنده هایر
3 

 3 1مخابرات  فیلتر و سنتز مدار 6

 3 (2مدار )و  1 يکیالکتر يهانیماش 2ماشین الکتریکي  7

 3 وتریکامپ يسیبرنامه نو پیشرفته سازيبرنامه  8

 هوش محاسباتيمقدمه اي بر  9
و )آز مقدمه اي بر  يکنترل خط يهاستمیس

 هوش محاسباتي(
3 

 1 )مقدمه اي بر هوش محاسباتي( اي بر هوش محاسباتيمقدمهآز  10

 2 ـ روش تحقیق و گزارش نویسي 11

 3 مباني اقتصاد اقتصاد مهندسي 12

 1 مدارهاي مخابراتي آز مدار مخابراتي 13

 1 الکترونیک صنعتي آز الکترونیک صنعتي 14

 1 و )الکترونیک لیزر( 1الکترونیک  -آز آز الکترونیک لیزر 15

 1 )اصول پردازش سیگنال دیجیتال( آز پردازش سیگنال هاي دیجیتال 16

 1 2آز الکترونیک  الکترونیک  پروژه آز 17

سیگنالها و سیستمهااحتمال و آمار و  اي بر یادگیري ماشینمقدمه 18  3 

هاي نهفتهسیستم 19  3 معماري کامپیوتر و ریزپردازنده 

 3 ـ 1مباحث ویژه در الکترونیک  20

 3 ـ 2مباحث ویژه در الکترونیک 21



 

 

ذ واحد از دروس کارشناسي اخ بهواحد درسي را گذرانده اند نسبت  100** توصیه میشود دانشجویاني که بیش از 

 ارشد اقدام نمایند.

  

22 
دروس باقیمانده تخصصي انتخابي گروه 

 الکترونیک
 12تا  9طبق جدول 

23 
از  /اختیارياجباري/انتخابي درس تخصصي

 1سایر گرایش هاي مهندسي برق
 

     6 

24 
 زا /اختیارياجباري/انتخابي درس تخصصي

 2سایر گرایش هاي مهندسي برق
 

25 
درس از دروس کارشناسي ارشد **

 1الکترونیک 
 

مجموع 

 واحد 9
26 

درس از دروس کارشناسي ارشد **

 2الکترونیک 
 

  1درس از سایر دانشکده ها با تایید گروه 27

  2درس از سایر دانشکده ها با تایید گروه 28

 15 جمع 



 

 

 

 

 قدرت يبسته تخصص 8

ن یراز پاک ت يکیالکتر ياست. انرژ يکیع، ادارات و منازل بصورت الکتریدر صنا يمصرف يامروز بخش اعظم انرژ

زات یل روز به روز بر تعداد و تنوع تجهین دلیاست. بهم يگر انرژید يل به صورتهایقابل تبد يو به راحت يانواع انرژ

کنندگان  ه مصرفیبه کل يق شبکه برق سراسرید و از طریروگاهها تولیدر ن يکیالکتر يشود. انرژ يافزوده م يبرق

ه بودند، اگرچ يلیفس ياً سوختهاعمدت يه انرژیر منبع اولیاخ يرسد. تا قبل از سالها ينقاط کشور م يدر اقص

حران گرفتند. بيکشورها مورد استفاده قرار م يو فن يمیط اقلیک بسته به شرایز هر ین يو اتم يآب يروگاههاین

ز جمله ا يگریل دیتر به همراه دالمقاصد مهم يو لزوم استفاده از آن برا يلیفس ير بودن سوختهایان پذی، پايانرژ

 يلیفس يسوختها ينیگزیر و جایدپذیتجد يهایشتر از انرژیب يا را به سمت بهره برداری، دنيطیست محیمسائل ز

و  يباد يروگاههاین با ورود نیدهد. بنابرايد و امثال آنها سوق میر باد و خورشیان ناپذیو پا يخداداد يبا انرژ

د یهمچون تجد يگریمسائل دن موارد به همراه یده است. اید مطرح گردیبرق مباحث جد يهابه شبکه يدیخورش

موجود  يستمهاین سیده تریچین حال پین و در عیاز بزرگتر يکیقدرت را به  ي، شبکه هايساختار و مقررات زدائ

 يمستین سیمناسب از چن يو بهره بردار ياست که به راهبر ياقدرت رشته يل نموده است. مهندسیدر جهان تبد

د. از مباحث مهم مطرح ینما يو حل و فصل م يع و مصرف را بررسینتقال، توزد، ایپردازد و مسائل مربوطه از توليم

، يکیزات الکتریستم و تجهیروگاهها، حفاظت سیخطوط و پستها و ن يتوان طراح يقدرت م يدر رشته مهندس

 خشب نیا يتخصص يها بسته از هدفک قدرت را نام برد.یو الکترون يکیالکتر يهاکه، محريقها و فشار قویعا

 فوق يکار يهانهیزم در خالق يروهاین تیترب و يعمل يها مهارت کنار در الزم دانش و نهیزم شیپ آوردن فراهم

 .باشند داشته زین را باالتر مقاطع در لیتحص ادامه یيتوانا که است

  



 

 

 ياجبار يدروس تخصص 

 داده نشان 11 شماره جدول در برق مهندسي رشته قدرت شیگرا براي ياجبار يتخصص دروس واحد تعداد و نام

 .است شده

 قدرت ياجبار مجموعه دروس تخصصي – 11جدول 

 قدرت-لیست دروس تخصصي اجباري 

 تعداد واحد از(یاز )همنیشنیپ عنوان درس ردیف

 2آزمایشگاه ماشین  1
و  2 يکیالکتر يهانیماش

 (3 يکیالکتر يهانی)ماش
1 

 الکترونیک صنعتي 2
و  1 يکیالکتر يهانیماش

 1ک یالکترون
3 

 3 2 يکیالکتر يهانیماش 3هاي الکتریکي ماشین 3

 2بررسي سیستمهاي قدرت  4
و  1قدرت  يهاستمیس يبررس

 (3 يکیالکتر يهانی)ماش
3 

 3 1قدرت  يهاستمیس يبررس فشار قوي و عایقها 5

 3 2قدرت  يهاستمیس يبررس حفاظت و رله 6

 2 1ک یزیف عمومي ترمودینامیک 7

8 
هاي آزمایشگاه سیستم

 قدرت
 1 (2قدرت  يهاستمیس ي)بررس

9 
آزمایشگاه الکترونیک 

 صنعتي
 1 يک صنعتیالکترون

 20  جمع

 



 

 

 

 

 يانتخاب يدروس تخصص 

 قرار دارد. 12 جدول در برق رشته قدرت شیگرا براي يانتخاب يتخصص دروس واحد تعداد و نام

 

 قدرت يانتخاب مجموعه دروس تخصصي –12جدول 

 قدرت-لیست دروس تخصصي انتخابي  

 تعداد واحد از(یاز )همنیشنیپ عنوان درس ردیف

 1 يها و فشار قوقیعا آزمایشگاه فشارقوي          1

 1 )حفاظت و رله( و رله ها آزمایشگاه حفاظت 2

 تولید و نیروگاه                  3
و  يک عمومینامیترمود

 (3 يکیالکتر يهانی)ماش
3 

 3 (3 يکیالکتر يهانی)ماش ماشین مخصوص 4

 3 1قدرت  يهاستمیس يبررس تاسیسات الکتریکي 5

6 
طرح خطوط هوایي انتقال 

 انرژي و پروژه
 3 (يها و فشار قوقی)عا

7 
طرح پستهاي فشار قوي و 

 پروژه

 2قدرت  يهاستمیس يبررس

 (يها و فشار قوقیعا)و 
3 

 9 جمع 

 

  



 

 

 قدرت ياریدروس اخت 

هاي گرایش  يدهر یک از جهتمن يبرا. ندینما اخذ را واحد 15 قدرت ياریاخت دروس نیب از توانند يم انیدانشجو

 جدولتوانند به صورت دلخواه از يان میدانشجوقدرت برخي از دروس پیشنهادي با عالمت مشخص شده اند. اما 

 باشد.  يم ياش داخل دانشکدهیرگرایفاقد زش قدرت یانتخاب کنند. گرا خود را  ياریواحد اخت 15 تعداد 13

 قدرت اختیاري مجموعه دروس –13جدول 

 واحد از(یاز )همنیشنیپ نام درس ردیف

 3 1مخابرات  هاي دیجیتالاصول پردازش سیگنال 1

 3 ز پردازندهیوتر و ریکامپ يمعمار اي و مدارهاي واسطهسیستمهاي ریزپردازنده 2

 3 1مخابرات                              هاانتقال داده 3

 2 ـ روش تحقیق و گزارش نویسي 4

 اجزاي نوین شبکه هاي برق                             + 5
و  3و ماشین  (الکترونیک صنعتي)

 2بررسي قدرت
3 

 3 ـ هاي تجدید پذیر   مباني انرژي + 6

 3 1 کیالکترون 2الکترونیک ∆ + 7

 3 مباني اقتصاد اقتصاد مهندسي ∆ + 8

 1بهینه سازي  ∆ + 9
و جبرخطي عددي و  1جبرخطي

 جبرخطي
3 

 3 2ریاضي  جبر خطي ∆ + 10

 کنترل دیجیتال                        ∆ + 11
آز سیستمهاي کنترل خطي و )

 (کنترل دیجیتال
3 

 کنترل دیجیتال                       آز  12
 کنترلخطي و )سیستمهاي کنترل 

 (دیجیتال
1 

 3             1مباحث ویژه در قدرت  13

 3             2مباحث ویژه در قدرت   14

  1درس تخصصي انتخابي گروه قدرت  15

  2درس تخصصي انتخابي گروه قدرت  16 واحد 9تا 

  3درس تخصصي انتخابي گروه قدرت  17



 

 

 

 

 

 براي جهت مندي انرژي در گرایش قدرت و دیگر گرایش ها اخذ این دروس به دانشجویان پیشنهاد مي شود. +

 اخذ این دروس به دانشجویان پیشنهاد مي شود. قدرت گرایش براي جهت مندي ماشین هاي الکتریکي در ∆

اخذ واحد از دروس کارشناسي ه واحد درسي را گذرانده اند نسبت با 100دانشجویاني که بیش از ** توصیه میشود 

 ارشد اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
از اجباري/انتخابي/اختیاري درس تخصصي 

 1سایر گرایش هاي مهندسي برق
 

6 

19 
از اجباري/انتخابي/اختیاري درس تخصصي 

 2سایر گرایش هاي مهندسي برق
 

  1کارشناسي ارشد قدرتدروس درس از ** 20
6 

  2کارشناسي ارشد قدرتدروس درس از ** 21

  1درس از سایر دانشکده ها با تایید گروه 22
6 

  2درس از سایر دانشکده ها با تایید گروه 23

 15 جمع



 

 

 کنترل يبسته تخصص 9

 تکامل هنمون طبیعي کنترل هاي¬سیستم. است بوده توجه مورد همواره ها¬کنترل به عنوان مغز متفکر در سیستم

 یطمح با اطالعات تبادل از اعم انسان هاي¬. همه فعالیتباشنديکنترل م هايسیستم سازي¬پیاده از اي-یافته

 با. .. و محیط با تعامل ها،¬تصمیم گیري فرآیند و شنوائي و بینائي در درک فرآیند بدن، دماي تنظیم خارج،

از  یريگنگاه عملکرد یک سیستم ساخته دست بشر نیز با بهره ینپذیرند. با او کنترل مغز صورت مي مدیریت

  .گرددياصالح م یازي کنترل، انجام گرفته و در صورت نها¬سیستم

 مفاهیم و کنترل علم کاربرد. کرد یاد علم یک بعنوان توان¬کاربرد کنترل بسیار جامع بوده و لذا از آن مي گستره

بر آن در مهندسي برق، مهندسي مکانیک، مهندسي هوافضا، مهندسي شیمي، ریاضیات و اقتصاد، علوم  يمبتن

 رفتار سازيمدل از پس کنند¬مي شاعصاب، علوم اجتماعي و ... موید این ادعاست. مهندسین کنترل تال

 یماه مفاهنگ یند. با انماین تضمین را ها¬سیستم مطلوب عملکرد مناسب، هاي¬کنندهکنترل طراحي با ها¬سیستم

 نترلک مخابرات، در اسیالتور هاي¬است. کنترل فرکانس در سیستم جاري عملي هاي¬علم کنترل در همه سیستم

در الکترونیک،  MEMS هاي¬سیستم کنترل ها،¬هواپیما و ها¬موشک حرکت کنترل ها،¬ماهواره وضعیت

مونه اقتصادي، کنترل یک راکتور شیمیایي تنها چند نکنترل سیستمهاي رباتیک، کنترل نرخ تورم در یک سیستم 

  .باشد¬از هزاران کاربرد این علم مي

در دانشگاه صنعتي امیرکبیر )پلي تکنیک تهران(  پیشرو آموزشي هاي¬کنترل در حال حاضر یکي از گروه گروه

 یتترب را در ينقش موثر انیررشته در ا ینا یليتکم یالتدوره تحص یناول يگروه به سهم خود با برگزار یناست. ا

متخصص بر عهده داشته است. عالوه بر این، گروه همکاري نزدیکي با صنایع و همچنین مراکز تحقیقاتي  یروهاين

هاي تهبس یف. هدف از تعرباشدينکته م ینا یدانجام شده مو يکشور داشته که حجم قرارداها یازهايبه منظور رفع ن

ش زمینه و دانش الزم در کنار مهارت هاي عملي به منظور تربیت نیروهاي تخصصي این بخش فراهم آوردن پی

 هاي کاري فوق بوده که توانایي ادامه تحصیل در مقاطع باالتر را نیز داشته باشندخالق در زمینه

.  



 

 

 

 

 دروس تخصصي اجباري 

 داده نشان 14 شماره جدول در برق مهندسي رشته کنترل شیگرا براي ياجبار يتخصص دروس واحد تعداد و نام

 .است شده

 ياجبار مجموعه دروس تخصصي – 14جدول 

 کنترل-لیست دروس تخصصي اجباري

 تعداد واحد از(یاز )همنیشنیپ عنوان درس ردیف

 3 2 ياضیر جبر خطي 1

 کنترل مدرن 2
و  يکنترل خط يهاستمیس

 يجبر خط
3 

 3 يکنترل خط يهاستمیس ابزار دقیق 3

 کنترل صنعتي 4
و  يکنترل خط يهاستمیس

 ق(ی)ابزار دق
3 

 1 يکنترل صنعت آز کنترل صنعتي 5

 1 قیابزار دق آز ابزار دقیق 6

 کنترل دیجیتال 7
 آزسیستمهاي کنترل خطي و )

 (کنترل دیجیتال
3 

 کنترل دیجیتالآز  8
سیستمهاي کنترل خطي و 

 (کنترل دیجیتال)
1 

9 
 یا 2الکترونیک * 

 2ماشین  *

 1 کیالکترون

مدار )و  1 يکیالکتر يهانیماش

2) 

3 

 21 جمع 

 

را گذرانده اند  2و یا ماشین  2)دروس اصلي( یکي از دو درس الکترونیک  7دانشجویاني که در جدول شماره  * 

)در زمان  )دروس تخصصي اجباري( یکي دیگر از این دروس را بگذرانند.14مي بایست در انتخاب دروس از جدول 

 (دانشجو باید هر دو درس را گذرانده باشد.فارغ التحصیلي 

  



 

 

 يانتخاب يدروس تخصص 

 .دارد قرار 15 جدول در برق رشته کنترل شیگرا براي يانتخاب يتخصص دروس واحد تعداد و نام

 

 يانتخاب مجموعه دروس تخصصي – 15جدول 

 کنترل-لیست دروس تخصصي انتخابي 

 تعداد واحد از(یاز )همنیشنیپ عنوان درس ردیف

1 
معماري کامپیوتر و ریز 

 پردازنده
 3 يمنطق يمدارها

2 
هوش اي بر مقدمه

 محاسباتي

و )آز  يکنترل خط يهاستمیس

 مقدمه اي بر هوش محاسباتي(
3 

3 
اي بر هوش آز مقدمه

 محاسباتي
 1 )مقدمه اي بر هوش محاسباتي(

 3 قیو ابزار دق يکنترل صنعت صنعتي اتوماسیون 4

 صنعتيالکترونیک  5
و  1 يکیالکتر يهانیماش

 1ک یالکترون
3 

 2آز ماشین  6
و  2هاي الکتریکي ماشین

 (3هاي الکتریکي )ماشین
1 

 1 2 کیو الکترون 1 کیالکترون -آز 2آز الکترونیک  7

 8 جمع 

 
  



 

 

 

 

 دروس اختیاري 

 . ندیاخذ نما 16 جدول ازواحد را  15 يارین دروس اختیتوانند از ب يان میدانشجو

 کنترل ياریاخت يمجموعه دروس بسته اصل – 16جدول 

 کنترل -لیست دروس اختیاري 

 واحدتعداد  پیشنیاز )همنیاز( نام درس ردیف

 3 معماري کامپیوتر و ریز پردازنده واسطه مدارهاي و پردازنده ریز هاي سیستم 1

2 
 مدارهاي پردازنده و ریز هاي سیستم آز 

 واسطه

و مدارهاي سیستمهاي ریزپردازنده 

 و آز مدارهاي منطقي واسطه
1 

 2 - و گزارش نویسي روش تحقیق 3

 3 1مخابرات  اصول پردازش سیگنال هاي دیجیتال 4

 2بررسي قدرت  + 5
و  1هاي قدرت بررسي سیستم

 (3هاي الکتریکي )ماشین
3 

 1 (2هاي قدرت )بررسي سیستم سیستمهاي قدرت آز  + 6

 3 2الکتریکي هاي ماشین 3ماشین   + 7

 1 الکترونیک صنعتي آز الکترونیک صنعتي  + 8

 تولید و نیروگاه  + 9
هاي ترمودینامیک عمومي و )ماشین

 (3الکتریکي 
3 

 3 ها و سیستم هاسیگنال مدلسازي سیستم هاي دینامیکي + 10

 3 1هاي قدرت بررسي سیستم تاسیسات الکتریکي  + 11

 3 برنامه نویسي کامپیوتر سازي پیشرفته برنامه ∆ 12

 3 1مخابرات  انتقال داده ها ∆ 13

 3 مباني اقتصاد اقتصاد مهندسي ∆ 14

 3 کنترل خطي رباتیکمقدمه اي بر  ∆ 15

 سیستم هاي نهفته ∆ 16
 مدارهاي و پردازنده ریز سیستمهاي

 واسطه
3 

 شبکه هاي کامپیوتري ○ ∆ 17
 مدارهاي و پردازنده ریز سیستمهاي

 واسطه
3 

 3 اهها و سیستماحتمال و آمار و سیگنال مقدمه اي بر یادگیري ماشین 18



 

 

 

 .را اخذ نماینداین دروس به دانشجویان گرایش کنترل پیشنهاد مي شود قدرت  -براي جهتمندي کنترل +

 کامپیوتر به دانشجویان گرایش کنترل پیشنهاد مي شود این دروس را اخذ نمایند.-مندي کنترلبراي جهت∆ 

اخذ واحد از دروس کارشناسي  بهواحد درسي را گذرانده اند نسبت  100** توصیه میشود دانشجویاني که بیش از 

 ارشد اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

  

 3 ـ 1مباحث ویژه در کنترل  19

 3 ـ 2مباحث ویژه در کنترل  20

  1درس تخصصي انتخابي گروه کنترل  21
 8تا 

  2درس تخصصي انتخابي گروه کنترل  22

23 
از اجباري/انتخابي/اختیاري درس تخصصي 

 1گرایش هاي مهندسي برق سایر 
 

6 

24 
درس تخصصي اجباري/انتخابي/اختیاري از 

 2سایر گرایش هاي مهندسي برق 
 

  1درس از دروس کارشناسي ارشد کنترل ** 25
6 

  2درس از دروس کارشناسي ارشد کنترل ** 26

  1درس از سایر دانشکده ها با تایید گروه  27
6 

  2تایید گروه  درس از سایر دانشکده ها با 28

 15  جمع



 

 

 

 

 مخابرات يبسته تخصص 10

رات مخاب يش مهندسیت گرایشتر در اهمیح بیما را از توض ير در ارتباطات جهانیاخ يهاپرشتاب دهه يهايدگرگون

، ياربردس کیار، الکترومغناطیم، مخابرات سیگروه مخابرات شامل مخابرات بدون س ياصل يهانهیکند. زمياز مینيب

ک، یونک، پالسمیوتراهرتز، فوتون يمتریلیو، موج میکرووی، مايسیالکترومغناط يگنال، رادار، سازگاریپردازش س

 يس و کاربردهایوالکترومغناطیمواد، ب يگذارومشخصه يریگکپارچه فرکانس باال، اندازهیز، مدارات مجتمع ینو

وت و ف گسترده، پردازش صیتال، مخابرات طیجیک فرکانس باال، مخابرات دی، آنتن و انتشار امواج، الکترونيپزشک

نگ، پردازش یو کد يک، رمز نگاری، اپتي، مخابرات نوريعدد يهاال، روشی، متامتريار، مخابرات ماهوارهیتصو

د نمونه منحصر بفرد به نام ییتا يشگاه تخصصیدو آزما ين داراین گروه همچنیاست. ا يآمار يریادگیها، داده

م است یو ومخابرات بدون سیکرووی/مايمتریلیشگاه موج مین آزمایو همچن يسیالکترومغناط يشگاه سازگاریآزما

 110رکانس تا ف يادوات جانبف و انواع قطعات و یگنال و طیلگر سیگنال، تحلیلگر شبکه، منابع سیتحل که مجهز به

گاه شین دو آزماین امکانات مجتمع برخوردار هستند. ایدر داخل کشور از ا يکه کمتر دانشگاهباشد، يگاهرتز میگ

دانشکده و دانشگاه،  يازهاین نیباشد و عالوه بر تاميت خود فعال میاهداف و مامور يدر سطح کشور در راستا

 ند.ینمايم يدهسیمختلف سرو يهانهیزمع کشور در یامروزه به اغلب صنا

و  يمتریلیموج م يقاتیشگاه تحقی، آزمايس کاربردیالکترومغناط يقاتیشگاه تحقیآزما ين گروه دارایعالوه بر ا 

 يقاتیشگاه تحقیتال، آزمایجیمخابرات د يقاتیشگاه تحقیرادار، آزما يقاتیشگاه تحقیم، آزمایسمخابرات بدون

ف مختل يو نرم افزار يشگاهها مجهز به امکانات سخت افزارین آزمایو پردازش صوت است. اف گسترده یمخابرات ط

 باشند.  يک میع مختلف کشور در ارتباط نزدیهستند و اغلب با صنا

تهران(  کیتکن ير )پلیرکبیام يدانشگاه صنعت يآموزش يهان گروهیاز بزرگتر يکیگروه مخابرات در حال حاضر 

 ينموده دروس و محورها يد جوان و مجرب سعیاز اسات يچند سال گذشته با بهره مند گردد و دريمحسوب م

ن یهمچن ع ویبا صنا يکینزد ين گروه همکاریمدرن در دانشکده گسترش دهد. ا يهايه فناورید بر پایجد يقاتیتحق

ن یو ب يسطح مل قابل جذب در ين گروه به راحتیموجود در کشور داشته و دانش آموختگان ا يقاتیمراکز تحق

 ياه مهارت کنار در الزم دانش و نهیزم شیپ آوردن فراهم بخش نیا يتخصص يها بسته از هدفباشند.يم يالملل

 داشته زین را باالتر مقاطع در لیتحص ادامه یيتوانا که است فوق يکار يها نهیزم در خالق يروهاین تیترب و يعمل

 .باشند

 

 

 



 

 

 ياجبار يدروس تخصص 

 نشان 17 شماره جدول در برق مهندسي رشته مخابرات شیگرا براي ياجبار يتخصص دروس واحد تعداد و نام

 .است شده داده

 ياجبار مجموعه دروس تخصصي – 17جدول 

 مخابرات-لیست دروس تخصصي اجباري

 تعداد واحد پیشنیاز )همنیاز( عنوان درس ردیف

 3  1مخابرات  مدارهاي مخابراتي 1

2 
پردازش سیگنال اصول 

 دیجیتال
 3 1مخابرات 

 3 1مخابرات  2مخابرات  3

 3 1مخابرات  فیلتر و سنتز مدار 4

 3 الکترومغناطیس میدانها و امواج 5

 3 ها و امواجمیدان و آنتن ریزموج 6

7 
 و آنتن یا ریزموج –آز 

 مدار مخابراتي –آز  

 ریزموج و آنتن

  يمخابرات يمدارها

1 

 

8 

 مخابرات دیجیتال  –آز 

پردازش سیگنال  –یا آز 

 دیجیتال

 2مخابرات 

)اصول پردازش سیگنال 

 دیجیتال(

1 

 

 20 جمع 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 يانتخاب يدروس تخصص  

 .دارد قرار 18 جدول در برق رشته مخابرات شیگرا براي يانتخاب يتخصص دروس واحد تعداد و نام

 

 يانتخاب مجموعه دروس تخصصي – 18جدول 

 مخابرات-دروس تخصصي انتخابيلیست 

 تعداد واحد از(یاز )همنیشنیپ عنوان درس ردیف

 3 1مخابرات    هاي مخابراتيشبکه 1

 3 1ها و امواج و مخابرات دانیم يمخابرات نور يهاستمیس 2

 3 2مخابرات  اریس مخابرات 3

 3 1مخابرات  1انتقال  يهاستمیس 4

 3 ها و امواجدانیم ينور بریف 5

 3 (ها و امواجدانیم) امواج انتشار 6

 9  جمع

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 مخابرات ياریدروس اخت  

ش مخابرات فاقد یگراند. یواحد را اخذ نما 15 صرفا 19جدول  يارین دروس اختیتوانند از ب يان میدانشجو

  باشد. يش میرگرایز

 مخابرات ياریاخت يکلبسته  مجموعه دروس – 19جدول 

 مخابرات -لیست دروس اختیاري 

 تعداد واحد از(یاز )همنیشنیپ نام درس ردیف

 3 مدارهاي منطقي و ریز پردازنده ها معماري کامپیوتر 1

2 
 مدارهاي و پردازنده ریز هايسیستم

 واسطه
 3 معماري کامپیوتر و ریز پردازنده

 3 2فیزیک  فیزیک مدرن 3

 3 3 کیالکترون CMOSهاي مجتمع مدارها و سیستم 4

 3 يمنطق يو مدارها 2ک یالکترون مدارهاي پالس و دیجیتال 5

 1 2ک یو الکترون 1ک یالکترون  -آز 2ک یآز الکترون 6

 برنامه نویسي پیشرفته سیستم 7
 يو معمار برنامه نویسي کامپیوتر

 زپردازندهیوتر و ریکامپ
3 

 3 مباني اقتصاد اقتصاد مهندسي 8

 3 (2و )مدار 1 يکیالکتر يهانیماش 2ماشین الکتریکي  9

 2 1ک یو الکترون 1 يکیالکتر يهانیماش الکترونیک صنعتي 10

 1 3ک یو الکترون 2ک یالکترون –آز  3آز الکترونیک  11

 2 ـ و گزارش نویسي روش تحقیق 12

 3 معماري کامپیوتر و ریزپردازنده مدارهاي منطقي برنامه پذیر  + 13

 3 1مخابرات  ايهاي چند رسانهسامانه + 14

 مقدمه اي بر هوش محاسباتي + 15
و )آز مقدمه  هاي کنترل خطيسیستم

 اي بر هوش محاسباتي(
3 

 1 )مقدمه اي بر هوش محاسباتي( آز مقدمه اي بر هوش محاسباتي 16

 3 1مخابرات  اصول و مفاهیم رمزنگاري + 17

 3 الکترومغناطیس الکترونیک لیزر ∆ 18

 3 1الکترونیک  فیزیک الکترونیک ∆ 19

 3 2الکترونیک  3الکترونیک  ∆ 20



 

 

 

 

 3 برنامه نویسي کامپیوتر سازي پیشرفته برنامه ∆ + 21

 3 2ریاضي  جبر خطي ∆ + 22

 3 هاها و سیستماحتمال و آمار و سیگنال مقدمه اي بر یادگیري ماشین ∆ + 23

 3 ـ 1مباحث ویژه در مخابرات  24

 3 ـ 2ویژه در مخابرات  مباحث 25

26 
درس باقیمانده تخصصي انتخابي گروه 

 1مخابرات 
 

 27 واحد9تا 
درس باقیمانده تخصصي انتخابي گروه 

 2مخابرات 
 

28 
درس باقیمانده تخصصي انتخابي گروه 

 3مخابرات 
 

29 
آزمایشگاه باقیمانده از دروس تخصصي 

 1اجباري
 

2 

30 
دروس تخصصي آزمایشگاه باقیمانده از 

 2اجباري
 

31 

 درس تخصصي

از سایر  /اختیارياجباري/انتخابي

  1گرایش هاي مهندسي برق

 

6 

32 

 درس تخصصي

از سایر  /اختیارياجباري/انتخابي

 2گرایش هاي مهندسي برق

 

33 
درس از دروس کارشناسي ارشد **

 1مخابرات
 

6 

34 
درس از دروس کارشناسي ارشد **

 2مخابرات
 

35 
از سایر دانشکده ها با تایید گروه درس 

1 
 

6 

36 
درس از سایر دانشکده ها با تایید گروه 

2 
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 .را اخذ نماینداین دروس  به دانشجویان پیشنهاد مي شود براي جهتمندي فناوري دیجیتال +

 .نمایند اخذ را دروس این شود مي پیشنهاد دانشجویان بهنوري فناوري و  RFبراي جهتمندي  ∆

واحد درسي را گذرانده اند نسبت با اخذ واحد از دروس  100** توصیه میشود دانشجویاني که بیش از 

 کارشناسي ارشد اقدام نمایند

 
  



 

 

 

 

 دروس يازهاینشی، و پمطالب رئوسعنوان، هدف،  11

 مصوب وزارت علوم(: يهاه )مطابق سرفصلیدروس پا 

 -از(: یناز )همینشیپ واحد 3 1عنوان درس: ریاضي 

 يریگو انتگرال يریگره، فنون مشتقیه شامل روابط تک متغیات پایاضیبا ر یيهدف: آشنا

 رئوس مطالب:

 يو مختصات قطب يمختصات دکارت-1

 اعداد مختلط يش قطبیاعداد مختلط، نما يش هندسیشه و نمایاعداد مختلط،جمع و ضرب و ر-2 

 جبر توابع -3 

ه رل، یو توابع معکوس آنها، قض يمعکوس و مشتق آن، مشتق توابع مثلثات، تابع يریمشتق گ يدستورها-4

 ن یانگیه میقض

شه یب ری، کاربرد مشتق در تقريها و شتاب در مختصات قطب يمشتق، منحن يکیزیو ف يهندس يکابردها-5

 معادالت يها

ه، ی، تابع اولو انتگرال يفرانسیحساب د ياساس يایوسته، قضایوسته و قطعه قطعه پیف انتگرال توابع پیتعر-6 

 برآورد انتگرال يبیتقر يروشها

 يو گشتاور و مرکز ثقل و کار ...)در مختصات دکارت يکاررد انتگرال در محاسبه مساحت و حجم و طول منحن-7 

 ( يو قطب

  يهذلول يو مشتق آنها، تابع ها یيتم و تابع نمایلگار-8

 ه کسرها یجزء به جزء و تجزر و یض متغیمانن تعو يریانتگرال گ يروش ها-9

مانده یه تبلور با باقیتوان و قض يمربوطه، سر يایو قضا يعدد يخاص، دنباله و سر يرهایض متغیتعو يبرخ-10

 بسط تبلور

 

  



 

 

 1 ریاضياز(: یناز )همینشیپ واحد 3 2عنوان درس: ریاضي 

 دوگانه يریگره و انتگرالی، توابع چند متغيه شامل معادالت پارامتریات پایاضیبا ر یي، آشنا1 ياضیهدف: ادامه ر

 رئوس مطالب:

 معادالت پارامتري  -1

 مختصات فضایي -2

 بردار در فضا و انواع ضرب بردارها -3

، دستگاه معادالت خطي سه مجهولي، معکوس ماتریس، حل دستگاه معادالت، استالل خطي، 3×3ماتریس  -4

 ، مقدار و بردار ویژه 3×3، تبدیل خطي، دترمینال R2، R3پایه در 

  2معادالت خطي، صفحه و رویه درجه  -5

 تابع برداري و مشتق آن، سرعت و شتاب، خمیدگي و بردارهاي قائم بر منحني -6

تابع چند متغیره، مشتق کلي و جزیي، صفحه مماس و خط قائم گرادیان، قائده زنجیره اي براي مشتق  -7 

 جزئي، دیفرانسیل کامل

هاي دوگانه و سه گانه و کاربرد آنها در مسائل هدسي و فیزیکي، تغییر متغیر در انتگرال گیري انتگرال  -8 

 )بدون اثبات دقیق( مختصات استوانه اي و کروي 

دیورژانس، الپالسین، پتانسیل، قضایاي گرین و میدان برداري، انتگرال منحني الخط، انتگرال رویه اي  -9

 دیورژانس و استوکسن

 

  



 

 

 

 

 (2 ریاضي) 1ریاضي از(: یناز )همینشیپ واحد 3 عنوان درس: معادالت دیفرانسیل 

 لیفرانسیمختلف حل معادالت د يهابا روش یيهدف: آشنا

 رئوس مطالب:

 طبیعت معادالت دیفرانسیل و حل آنها-1

 خانواده منحني ها و مسیرهاي قائم-2

 معادله جداشدني -3

 معادله دیفرانسیل خطي مرتبه اول، معادله همگن  -4

 معادله خطي مرتبه دوم، معادله همگن با ضرائب ثابت، روش ضرائب نامعین، روش تغییر پارامترها -5

 کاربرد معادالت مرتبه دوم در فیزیک و مکانیک  -6

 حل معادله دیفرانسیل یا سریها، توابع بسل و گاما -7

 چند جمله هاي لژاندر  -8

 مقدمه اي بر دستگاه معادالت دیفرانسیل  -9

 تبدیل الپالس و کاربرد آن در حل معادالت دیفرانسیل -10

 

  



 

 

  از(:یناز )همینشیپ واحد 3 کامپیوتر يسینوعنوان درس: برنامه

حل  يبرا متداول يسینوک زبان برنامهی يریادگیو  يسینوبرنامه يهاوهی، شيسینوبا اصول برنامه یيهدف: آشنا

 يمسائل مهندس

 رئوس مطالب:

کامپیوتر و انواع آن، اعداد و نشانه ها، اعداد دودویي، پردازش اطالعات، سخت افزار و نرم : اصول برنامه نویسي-1

  افزار، برنامه مترجم، فایلهاي کتابخانه اي

روندنمت )فلوچارت(، تکامل و طبقه بندي : مراحل ایجاد و توسعه برنامه، الگوریتم، شیوه هاي برنامه نویسي -2

  زبان هاي برنامه نویسي

دها، : عملون)یا یکي از زبان هاي معتبر مانند پاسکال، فرتون، ...( و آشنایي با آن Cتشریح برنامه نویسي به زبان  -3

عبارات محاسباتي، دستورات، شناسه، انواع اطالعات و اندازه آنها، کالسهاي ذخیره سازي، مقادیر ثابت و متغیر، 

توابع ریاضي، عبارات ورودي و خروجي، احکام گمارش، شرطي، اعالني و تکراري، متغیرهاي اندیس دار، حافظه 

  هاي مشترک، عمومي و کمکي، زیربرنامه ها

 نوشتن و اجراي چند برنامه کامپیوتري -4

 آشنایي و کار با بسه هاي نرم افزاري -5

 

  



 

 

 

 

 کامپیوتر يسینوبرنامهاز(: یناز )همینشیپ واحد 2 عنوان درس: محاسبات عددي

 لیفرانسیمعادالت د يو حل عدد يخط يهاو دستگاه يرخطیحل معادالت غ يهابا روش یيهدف: آشنا

 رئوس مطالب: 

 خطاها و اشتباهات-1

 درون یابي و برون یابي  -2

 یافتن ریشه هاي معادالت با روشهاي مختلف  -3

 مشتق گیري و انتگرال گیري عددي، تفاوتهاي محدود  -4

 2و  1روشهاي عددي براي حل معادالت دیفرانسیل معمولي مرتبه  -5

 عملیات روي ماتریس ها و تعیین مقادیر ویژه آنها  -6

 حل دستگاههاي معادالت خطي و غیر خطي، روش حداقل مربعات -7

 

  



 

 

 (: ازین)هماز ینشیپ واحد 3 1عنوان درس: فیزیک 

 کینامیو ترمود يک اجسام، کار، انرژینامیمربوط به د يک عمومیزیف يم اساسیبا مفاه یيهدف: آشنا

 رئوس مطالب:

 تعادل-1

 حرکت در یک بعد و دو بعد-2

 کار و انرژي-3

 ضربه، قانون پایستگي تکانه، قوانین مربوط به برخورد  -4

 دوران -5

 ترمودینامیک، قانون صفرم ترمودینامیک، اندازه گیري دمادما، گرما و قانون اول  -6

 نظریه جنبشي گازها -7

 انتروپي و قانون دوم ترمودینامیک -8

 

  



 

 

 

 

 1 فیزیکاز(: یناز )همینشیپ واحد 3 2عنوان درس: فیزیک 

 سیته و مغناطیسیمربوط به الکتر يک عمومیزیف يم اساسیبا مفاه یيهدف: آشنا

 رئوس مطالب: 

 بار الکتریکي -1

 میدان الکتریکي -2

 قانون گوس  -3

 پتانسیل الکتریکي -4

 ظرفیت  -5

 جریان برق و مقاومت الکتریکي -6

 مدارها  -7

 میدان هاي مغناطیسي  -8

 ان الکتریکي میدان مغناطیسي حاصل از جری -9

 القاء -10

 هاي الکترومغناطیس و جریان متناوب نوسان -11

 اطیسي امواج الکترومغن -12

 آشنایي با خاصیت دوگاني موج و ذره، تداخل نور، پراش نور، تسبیت، تشعشع اتم هیدروژن -13

 

  



 

 

 (1 فیزیک)از(: یناز )همینشیپ واحد 1 1عنوان درس: آزمایشگاه فیزیک 

 1 يک عمومیزیف يم اساسیدرک بهتر مفاه يشات برایآزما يهدف: انجام عمل

 رئوس مطالب: 

 بررسي شرط تعادل براي نیروهاي واقع در صفحه -1

 اندازه گیري جرم حجمي جامدات و مایعات  -2

 بررسي قوانین حرکت نوساني در آونگ ساده  -3

 اندازه گیري ارزش آبي کالیمتر و اندازه گیري ظرفیت گرماي ویژه جامدات  -4

 تعیین دماي نهان تبخیر آب  -5

 خ ندازه گیري گرماي نهان ذوب یا-6

 تعیین ضریب انبساط حجمي مایعات  -7

 تعیین ضریب انبساط طولي جامدات  -8

 کوپل بررسي دماسنج ها و ساخت ترمو -9

 تععین ضریب هدایت حرارت جامدات -10

 

  



 

 

 

 

)آز  الکتریسیتهعنوان درس: آزمایشگاه 

 (2فیزیک 
 واحد 1

 از(: یناز )همینشیپ

 .يریگ اندازه ابزار و يکیالکتر يمدارها میمفاه با یيابتدا یياشناهدف: 

 رئوس مطالب: 

 خطاها انواع و ازمایش انجام اصول با اشنایي -1

 ....و سلف،خازن مقاومت، الکتریکي، مدارهاي عناصر با اشنایي اهم، قانون بررسي -2

 .وتستون،تار پل کرشهف، مداري انین -3

 .....ژنراتورو مولتیمتر،فانکشن مانند ازمایشگاهي گیري اندازه تجهیزات با اشنایي -4

 متناوب جریان مدارهاي و لیساژو منحني ،رویت اسیلوسکوپ با کامل اشنایي -5

 تصویري ایفون....، فلورسنت،تایمر المپ مانند تخلیه المپهاي مدار بستن -6

 .کاربرد پر کاربرد پر ساده موتورهاي و کولر موتور اندازي راه و بستن -7

 صنعتي کنتاکتورهاي ازمایش و تست -8

  مراجع:

Basic Electrical Engineering (Fitzgerald) 

Fundamentals of Physics  

Halliday, David 
 

  



 

 

 نیاز(: نیاز )همپیش واحد 1 عنوان درس: کارگاه عمومي

 استفادهکارگاه ها و طرز استفاده از وسائل و ابزار مورد  ایمني بهداشت اصول با آشنایيهدف: 

 رئوس مطالب: 

روش کار کردن با نقشه هاي فني، وسایل  تجهیزات کارگاهي در بخش هاي ماشین ابزار، جوشکاري، مدلسازي 

 و ریخته گري، برق و ....

 
  



 

 

 

 

 1 ياضیاز(: ریناز )همینشیپ واحد 3 عنوان درس: آمار و احتماالت

معرفي مفاهیم پایه اي از نظریه احتماالت به دانش آموزان و سپس حرکت به مفاهیم  پیشرفته تر مانند  هدف:

متغیرهاي تصادفي، توزیع احتماالت، توابع متغیرهاي تصادفي، ارزش مورد انتظار و توزیع احتماالت مشترک 

 است.   

 رئوس مطالب:

 آمار مطالعه اهداف:  مقدمّه -1

 فراواني منحني -فراواني جدول -فراواني -نتایج بندي¬دسته -2

 ها¬چندک -(مد میانه، متوسّط،)مرکزي هاي¬شاخص -3

 گشتاور -واریانس -دامنه: پراکندگي هاي¬شاخص -4

 برجستگي -چاولگي -نرمال جامعه هاي¬شاخص -5

 همبستگي ضریب -متغیّرها همبستگي -دومتغیّره توزیع -6

 بیني¬پیش منحني -بیني¬پیش خط:  برازش -7

 ها¬ویژگي و تصادفي متغیّر -تصادفي هاي¬پدیده مطالعه اهداف -8

 شرطي احتمال -احتمال قضایاي -ترتیب -ترکیب -9

 همبستگي و استقالل -10

 مارکوف و شف¬چبي قضایاي -ریاضي امید و گشتاورها -11

 مشخّصه تابع -احتمال مولّد تابع -گشتاور مولّد تابع -12

 دومتغیّره وزیعت -13

 گسسته هاي¬توزیع انواع -14

 پیوسته هاي¬توزیع انواع -15

 استاندارد دومتغیّره، متغیّره، یک نرمال توزیع -16

 بزرگ اعداد قانون -17

 مرکزي حدّ قضیه -18

 مراجع:

 مرادي غالمرضا دکتر -مهندسي احتماالت و آمار -1

 پرست¬يهاشم دکتر - علوم و درمهندسي احتمال و آمار -2

 ينوفرست دکتر کاربردها و ها¬روش م،یمفاه:  آمار -3

   Ross احتمال يمبان مسائل حیتشر -4

  



 

 

 :يدروس اصل -11-2

 2و زبان  فنينیاز(: زبان نیاز )همپیش واحد 2 عنوان درس: زبان تخصصي

 آشنایي با مفاهیم و اصطالحات تخصصي زبان انگلیسي مربوط به رشته مهندسي برق    هدف:

 :مطالب رئوس

1-How to Present a Professional wor 

2-Power Stations 

3- Theory of Magnetism   

4-Introduction to Control Systems 

5-Electricity and Electronics 

6- Listening Comprehension and Skills  

7-Writing Skills and Methods of Written Communications 

8-Magnetic Line Voltage Starters  

 :مراجع

1-English for the Students of Power, Electronics, Control and Communications, by 

M. Haghani     

 



 

 

 

 

 2 ياضیرو  از(: معادالت دیفرانسیلیناز )همینشیپ واحد 3 يمهندس اتیاضیرعنوان درس: 

 آشنایي و تبحر در با مباحث مهم و کاربردي ریاضي در حوزه مهندسي   هدف:

 رئوس مطالب:

 سري فوریه -1

 انتگرال فوریه و تبدیل فوریه -2 

 حل معادالت با مشتقات جزئي -3 

 استخراج معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئي -4 

 توابعي از یک متغیر مختلط -5 

 انتگرال خطي در صفحه مختلط -6 

 دنباله ها و سریهاي مختلط -7 

 کاربرد آنها نظریه مانده ها و -8 

 انگاشته -9 

 مراجع:

 کتر غالمرضا مرادي، انتشارات امیرکبیردریاضیات مهندسي، دکتر مهرداد عابدي، -1

 ریاضیات مهندسي، جلیل راشد محصل، انتشارات دانشگاه تهران-2

 

  



 

 

 واحد 3 1 يکیعنوان درس: مدار الکتر
و )معادالت  2ک یزیاز(: فیناز )همینشیپ

 ل(یفرانسید

الزم جهت  ابزارس به عنوان اولین برخورد دانشجویان با نظریه مدار، دانشجویان با مفاهیم و در این در :هدف

 شوند.   تحلیل مدارهاي الکتریکي آشنا مي

 رئوس مطالب:

 تعاریف و مفاهیم، قانون جریان و ولتاژ کیرشهف -1

 شناخت اجزاي مدار -2

 مدارهاي ساده -3

 هاي عملیاتيکنندهتقویت -4

 مدارهاي مرتبه اول -5

 مدارهاي مرتبه دوم -6

 مدارهاي خطي تغییرناپذیر با زمان -7

 و تشدید تحلیل مدارها به ورودي سینوسي -8

 تزویج -9

 مراجع:

 ها، ارنست کوه، چارلز دسور، ترجمه و تکمیل دکتر جبه دار ماراالني نظریه اساسي مدارها و شبکه-1

 مدارهاي الکتریکي، نیلسون، ترجمه کافي  -2

  ، دکتر مهرداد عابدي و مهندس رها عابدي1مدارهاي الکتریکي  -3

 

  



 

 

 

 

 1 يکیالکتراز(: مدار یناز )همینشیپ واحد 3 2 يکیعنوان درس: مدار الکتر

 2فاز، مدل کردن مدارهاي الکتریکي با روشهاي ریاضي، فضاي حالت، مدارهاي  3اشنایي با مدارهاي  هدف:

 پورت، تئوري گراف و آنالیز حساسیت    

 رئوس مطالب: 

 فاز سه مدارهاي -1

  تحلیل مدارهاي سه فاز -2

استفاده از تبدیل الپالس یک طرفه در تحلیل مدارها ، توان و اندازه گیري توان متوسط در مدارهاي سه فاز  -3

  پاسخ سیستم با استفاه از انتگرال کانولوشن ،

  انتگرال کانولوشن -4

  پاره اي از جنبه هاي عملي کانولوشن -5

 تحلیل مدارها و شبکه ها با استفاده از معادالت وضعیت ،با استفاده از کانولوشن  LTIپاسخ سیستمهاي  -6

  پیچیدگي مدارمرتبه -7

  انتخاب متغیرهاي حالت -8

  حل معادالت وضعیت -9

  هاي چند قطبيمدار ، وضعیت متغیرهاي روش از استفاده با ام – nل معادالت دیفرانسیل مرتبه ح -10

  هاي دوقطبيشبکه -11

  اتصال دوقطبي ها -12

  حساسیت ،پاره اي از مشخصات دوقطبي ها  -13

  تعریف حساسیت -14

  حساسیت نرمالیزه -15

  بدست آوردن حساسیت -16

  تحلیل مدارها و شبکه ها با استفاده از نظریه گراف هاي خطي ،مینیمم سازي حساسیت  -17

  بیان قوانین مدارهاي الکتریکي با استفاده از ماتریس تالقي -18

  ماتریس حلقه زن مدارهاي الکتریکي با استفاده ابیان قوانی -19

  قوانین مدارهاي الکتریکي با استفاده از ماتریس مجموعه هاي قطع شوندهبیان  -20

  بیان قوانین مدارهاي الکتریکي با استفاده از ماتریس مجموعه هاي قطع شونده -21

 ماتریس مش تریکي با استفاده ازبیان قوانین مدارهاي الک -22

 مراجع:

 مدارهاي الکتریکي )دکتر عابدي( -1

 تحلیل مدارهاي الکتریکي )دکتر نیکروش(  -2



 

 

3- Electric Circuits, James W. Nilsson  

     (رنظریه اساسي مدارها و شبکه ها چارلز دسور )ترجمه دکتر جبه دا -4

 

  



 

 

 

 

 1نیاز(: مدار الکتریکي نیاز )همپیش واحد 1 مدار شگاهیآزماعنوان درس: 

 آشنایي با دستگاههاي اندازه گیري، بررسي قوانین مداري و رفتار فیلتري مدارها   هدف:

  رئوس مطالب:

 متر مولتي و DC تغذیه منبع اسیلوسکپ، اسیالتورها، با آشنایي -1

  مداري قوانین بررسي -2

  نورتن و تونن معادل مدار -3

  RCگذر پایین فیلتر فرکانسي پاسخ -4

  RCباالگذر فیلتر فرکانسي پاسخ -5

  RCگذر میان فیلتر فرکانسي پاسخ -6

  سري RLC فیلتر فرکانسي پاسخ -7

  موازي RLC فیلتر فرکانسي پاسخ -8

  ORCAD افزار نرم با آشنایي -9

 گذر میان و باالگذر گذر، پایین: RC فیلتر گذراي پاسخ -10

  موازي و سري:  RLC فیلتر گذراي پاسخ -11

  منبع امپدانس گیري اندازه-12

   امپدانس تطبیق -13

 مراجع:

 دکتر عابدي -مدارهاي الکتریکي-1

 دکتر جبه دار -مدارهاي الکتریکي-2

 

  



 

 

 2ک یزیفو 2 ياضیاز(: ریناز )همینشیپ واحد 3 سیعنوان درس: الکترومغناط

 آشنایي با مباني الکترومغناطیس مهندسيهدف: 

 رئوس مطالب:

 مروري بر آنالیز برداري  -1

 الکترواستاتیک در خالء -2

 الکترواستاتیک در حضور ماده -3

 مگنتواستاتیک در خالء -4

 ...(   ومگنتواستاتیک در حضور ماده  -5

 مراجع:

 الکترومغناطیس میدان و موج ترجمه دکتر پرویز جبه دار ماراالني و مهندس محمد قوامي -1

  1393قدمه اي بر الکترودینامیک، دیوید جي. گریفیتس، انتشارات نیاز دانش، م-2

     1389الکتریسیته و مغناطیس، منیر ح. نایفه و مورتون ک. براسل، انتشارات صفار، -3

 

  



 

 

 

 

 1 يکیاز(: مدار الکتریناز )همینشیپ واحد 3 1ک یعنوان درس: الکترون

 فیزیک دیود، کاربردهاي دیود، و هاهادي نیمه با آشنایي و مطالعه به دانشجویان درس این در هدف:

 .پرداخت خواهند ترانزیستوري ساده مدارهاي و FET و BJT ترانزیستورهاي

 رئوس مطالب:

  نیمه هادي ها و دیود فیزیک -1

  دیود مدلسازي و کاربردهاي -2

 )فیزیک و مدلسازي مداري(BJT ترانزیستورهاي  -3

 BJTتقویت کننده هاي تک طبقه  -4

 )فیزیک و مدلسازي مداري(FET ترانزیستورهاي -5

 FETتقویت کننده هاي تک طبقه  -6

 مراجع:

 2015 سال هفتم، ویرایش اسمیت، و سدرا میکروالکترونیک، مدارهاي -1

 2014 سال دوم، ویرایش رضوي، بهزاد میکروالکترونیک، مباني -2

 

  



 

 

 واحد 1 1آزمایشگاه الکترونیک عنوان درس: 
و  1و الکترونیک 1نیاز(: مدار الکتریکينیاز )همپیش

 1آز مدار

 کاربرد دانش الکترونیک در طراحي و آزمایش مدارها و سیتم هاي الکتریکي پایههدف: 

 رئوس مطالب:

 آشنایي با دیود نیمه هادي -1

 کاربردهاي دیود -2

 دیود زنر و کاربردهاي آن  -3

 وتعیین پارامتر هاي ان   bjtمشخصه هاي الکتریکي ترانزیستور -4

 طراحي تقویت کننده امیتر مشترک  -5

 طراحي تقویتکننده کلکتور مشترک و بیس مشترک -6

 تقویت کننده صوتي با خروجي ترانسفورماتور  -7

 CSمشخصه الکتریکي و تعیین پارامتر هاي ان. طراحي تقویت کننده  FETترانزیستور اثر میداني  -8

 مراجع:

 )مباني الکترونیک دکتر میرعشقي( 1منطبق با مرجع درس الکترونیک  -1

 

 

  



 

 

 

 

 1نیاز(: الکترونیک نیاز )همپیش واحد 3 2عنوان درس: الکترونیک 

 اآشن توان و فیدبک تفاضلي، هاي کننده تقویت طراحي و آنالیز روشهاي با دانشجویان درس این درهدف: 

 .شد خواهند

  رئوس مطالب:

  1الکترونیک مروري بر  -1

 تقویت کننده هاي چند طبقه  -2

 منابع جریان و بارهاي فعال  -3

  تفاضليتقویت کننده هاي  -4

 فیدبک -5

 توان هايطبقه خروجي و تقویت کننده -6

 کاربردهاي آپ امپ  -7

 هافرکانس )پایین( تقویت کنندهپاسخ  -8

 DCهاي ولتاژ تنظیم کننده -9

 مراجع:

 2015 سال هفتم، ویرایش اسمیت، و سدرا میکروالکترونیک، مدارهاي -1

 2014 سال دوم، ویرایش رضوي، بهزاد میکروالکترونیک، مباني -2

 2010 سال پنجم، ویرایش آنالوگ، گري و میر، مجتمع مدارهاي تحلیل و تجزیه -3

 

  



 

 

 (2و )مدار 1نیاز(: ماشین الکتریکي نیاز )همپیش واحد 3 2عنوان درس: ماشین الکتریکي 

آشنا نمودن دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلي با تجهیزات و کاربردهاي ریزشبکه ها و شبکه هاي  هدف:

 هوشمند است.     

 رئوس مطالب:

 فصل اول: ترانسفور ماتورها -1

  مقدمه -2

  اجزاء ترانسفورماتور -3

  ترانسفورماتور ایده آل -4

  اعالمت گذاري کالفه -5

 انتقال امپدانس -6

  ترانسفورماتور غیر ایده آل -7

  دیاگرام برداري -8

  ضریب تزویج -9

  T9مدار معادل  -10

  و تقریبي Lمدار معادل  -11

  مدار معادل براي فرکانس باال -12

  مقادیر نامي -13

 لآزمایشات تعیین پارامترهاي مد -14

  تلفات و بازده -15

  تنظیم ولتاژ -16

  جریان هجومي -17

  سیستم پریونیت -18

  اتو ترانسفورماتور -19

 موازي کردن ترانسفورماتورها -20

  ترانسفورماتورهاي سه فاز -21

     اعداد و حروف شناسا -22

 مراجع:

 :ترجمه هاي کتاب هاي زیر-1

-Principles of Electric Machines and Power Electronics Third Edition. P. C. Sen 

-Electric Machinery Fundamentals, Stephen J. Chapman 

-Electric machines,. Gordon R. Slemon 



 

 

 

 

-M.G. Say Alternating Current Machines 

-Electric machinery / A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley, Jr., Stephen D. Umans  

     کتابهاي اقایان دکتر عابدي و دکتر میرسلیم.-2

 

  



 

 

 واحد 3 1 يکین الکتریماشعنوان درس: 
و  1 يکیاز(: مدار الکتریناز )همینشیپ

 سیالکترومغناط

ي، آشنایي با انواع ماشین هاي الکتریکي، ساختمان و ژیادگیري اصول مدارهاي مغناطیسي و تبدیل انر هدف:

مدار معادل ماشینهاي ِجریان  اجزاء ماشین هاي جریان مستقیم، کموتاتور و انواع سیم پیچي هاي آرمیچر، 

 مستقیم و مشخصه هاي مولدها و موتورها و کنترل موتورهاي جریان مستقیم   

 رئوس مطالب:

 خطيرشرایط خطي و غی ي مغناطیسي و حلاصول مدارها -1

 ي در سیستم هاي الکترومغناطیسي و شرایط القاء الکتریکي وگشتاور مکانیکي ژتبدیل انر -2

 معرفي انواع ماشینهاي الکتریکي و ساختمان آنها  -3

 کموتاتور و انواع سیم پیچي هاي آرمیچر -4

 مدار معادل موتورها و مولدهاي جریان مستقیم -5

 مشخصه هاي عملکردي انواع مولد ها و موتورهاي جریان مستقیم  -6

 کنترل موتورهاي جریان مستقیم و دینامیک آنها -7

 مراجع:

 ماشین هاي الکتریکي : بیم بهارا  -1

    : دکتر عابدي 4و  1ماشین هاي الکنریکي جلد  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

عنوان درس: آزمایشگاه ماشین هاي 

 1الکتریکي 
 واحد 1

 و آز مدار 1نیاز(: ماشین الکتریکي نیاز )همپیش

 تمرین عملي، تقویت و توسعه آموخته هاي درس مربوطههدف: 

 رئوس مطالب:

 تحریک مستقل  DCمولد  -1

 تحریک شنت  DCمولد  -2

 تحریک سري  DCمولد  -3

 تحریک ترکیبي )همه مشخصه ها(  DCمولد  -4

 تحریک شنت  DCموتور  -5

 تحریک سري  DCموتور  -6

 تحریک ترکیبي DCموتور  -7

 مراجع:

 کتاب پایه درس:

ــین تئوري، کارآیي و کاربردهاي     -1 ، تألیف مجتبي   MATLABهایي از  با مثال   يالکتریک يها ماشـ

 1395، مهرماه  میرسلیم

 هاي مرجع:کتاب

يمیرکبیر، دا يو ترانسفرمر، تألیف مجتبي میرسلیم، انتشارات دانشگاه صنعت      يالکتریک يهاماشین  -2

 1379 ماه

هاي      -3 کاربرد کارآیي و  ــین تئوري،  م    ماشـ تألیف بی تدوین  را، هِبهاي الکتریکي،  مه و  مجتبي   ترج

 1391، ابرار، انتشارات  میرسلیم

ــین  -4 ــارات نما،   هاي الکتریکي، تألیف فیتز جرالد، کینگزلي، اومانز، ترجمه ب     ماشـ هزاد قهرمان، انتشـ

1381    

 1384 پاییز، نهر دانش ، انتشارات مهرداد عابدي  ، تألیف )جلد اول( هاي الکتریکيماشین -5

 1376هاي الکتریکي، تألیف چپمن، ترجمه علیرضا صدوقي، انتشارات نص، زمستان ماشین -6

 1393مجتبي میرسلیم/ رضا پژمانفر ، مدرسان شریف ،   هاي الکتریکي، تألیفماشین -7

 1371هاي الکتریکي، تألیف اسلمون ، ترجمه حمید لساني ، نشر دانش امروز ،  ماشین -8

 

  



 

 

 (1و )الکترونیک  1مداراز(: یناز )همینشیپ واحد 3 يمنطق يعنوان درس: مدارها

 آشنایي با مباني مدارهاي دیجیتال و یاد گرفتن مفاهیم اصلي در طراحي آنها    هدف:

 رئوس مطالب:

 مقدمه  -1

 هاي دیجیتال و اعداد باینريسیستم -2

 هاي منطقي گیت -3

 جبر بولي  -4

 سازي توابع بولي ساده -5

 روش کوئین مک کالسکي  -ساده سازي توابع بولي -6

 مدارهاي ترکیبي  -7

 دیکدر و انکدر  -مدارهاي ترکیبي -8

 مالتي پلکسر و دي مالتي پلکسر  -مدارهاي ترکیبي -9

 مدارهاي ترتیبي  -10

 عناصر ذخیره کننده  -مدارهاي ترتیبي -11

 عناصر ذخیره کننده فلیپ فالپ -مدارهاي ترتیبي سنکرون-12

 رجیسترها و شمارنده ها -13

 رجیسترشیفت  -هارجیسترها و شمارنده-14

 شمارنده ریپل و سنکرون -هارجیسترها و شمارنده-15

 حافظه و منطق قابل برنامه ریزي-16 

 مراجع:

     طراحي دیجیتال )مدار منطقي(، مولف موریس مانو، مترجم: دکتر قدرت سپیدنام یا دکتر حسن سیدرضي-1

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (1نیاز(: مدار منطقي و )آز الکترونیک نیاز )همپیش واحد 1 عنوان درس: آزمایشگاه مدار منطقي

و زبان برنامه نویسي  FPGAهدف: آشنایي عملي با روش طراحي و کار مدارات دیجیتال به کمک سخت افزار 

 سخت افزار

 رئوس مطالب: 

 آشنایي با گیت هاي منطقي  -1

 آشنایي با برد آزمایشگاه  -2

  FPGAمقدمه کوتاهي از نحوه کار و سخت افزار  -3

  ISEآشنایي با نرم افزار  -4

  VHDLآشنایي با برنامه نویسي  -5

 روي برد  segment-7و  LEDاعداد در منطق دیجیتال و نحوه نمایش آنها، آشنایي با کار  -6

 ساخت یک مدار ترکیبي با روش اتصال شماتیکي ورودیها و خروجیها  -7

 پلکسر( مدارات ترکیبي ساده)جمع کننده، مالتي -8

 VHDLعملیات ریاضي )جمع کننده، تفریق کننده، ضرب کننده( و دستورات مدارات ترکیبي در  -9

 VHDLها و کالک و دستورات مدارات ترتیبي در شمارنده -10

 مراجع:

 دستور کار آزمایشگاه مدار منطقي

 

  



 

 

 واحد 3 هاها و سیستمعنوان درس: سیگنال
)ریاضیات  1 نیاز(: مدارهاي الکتریکينیاز )همپیش

 مهندسي(

 غییرت خطي سیستم پاسخ یافتن فرکانس، و زمان حوزه در سیستمها وتحلیل تجزیه مباني با آشنایي هدف:

 فرکانس و زمان حوزه در هاسیستم خواص بررسي زمان، با ناپذیر

 رئوس مطالب:

 نآ خواص بررسي و زمان حوزه در سیگنالها انواع معرفي+  زمان حوزه در ها سیستم تحلیل و تجزیه کلیات-1

  آن خواص و منفرد توابع بررسي+  

 و ستهگس کانولوشن رابطه خواص بررسي+  منفرد توابع خطي ترکیب فرم به دلخواه سیگنال یک نوشتن-2

  پیوسته

  زمان حوزه در گسسته و آنالوگ سیستمهاي خواص بررسي-3

 وشهاير و دلخواه ورودي به زمان با ناپذیر تغییر وگسسته آنالوگ خطي سیستم پاسخ رابطه یافتن-4

  گسسته و پیوسته حوزه دو در کانولوشن رابطه محاسبه

بررسي روابط حاکم بین خواص کانولوشن و توابع منفرد و خواص سیستم خطي تغییر ناپذیر با زمان -5

 نگاه کلي بر سیستمهاي خطي تغییر ناپذیر با زمان در حالت عام   + 

پایدار + بررسي   LTIنتگرال فوریه و خواص آن جهت محاسبه پاسخ ماندگار سیستم  بررسي سري و ا-6

 در حوزه فرکانس   LTI خواص سیستم آنالوگ

معرفي تبدیل هیلبرت  و بررسي خواص آن و به کار گیري این تبدیل در بررسي  علّیت  سیستمهاي -7

 آنالوگ از روي مشخصه فرکانسي سیستم 

(  و خواص آن +  محاسبه پاسخ ماندگار  DTFT)   و(  DFT)  گسستهل سیگنافوریه تبدیل بررسي -8

در حوزه   LTI +  بررسي خواص سیستم گسستهبه کمک تبدیل فوریه  پایدار   LTIسیستم  گسسته 

 فرکانس 

بررسي مساله نمونه برداري از سیگنال آنالوگ و بازسازي سیگنال از روي نمونه هاي آن در دو حوزه -9

و فرکانس + بررسي و یافتن  و بررسي شرط نایکویست براي بازسازي کامل سیگنال با پهناي باند زمان 

 محدو د + بررسي همپوشاني طیفي

بررسي تبدیل الپالس و  خواص آن  + محاسبه پاسخ حالت صفر ،  پاسخ ورودي صفر ،  پاسخ پایدار  -10

در   LTIس + بررسي خواص سیستم آنالوگ پایدار به کمک تبدیل الپال  LTIو پاسخ گذراي سیستم  

 حوزه الپالس  



 

 

 

 

 LTI+ بررسي پایداري سیستم هاي  LTIدیاگرام  در یافتن تابع تبدیل سیستم  -بکارگیري بلوک -11

 هرویتس  -ث ابه کمک روش ر

  LTIو  خواص آن  + محاسبه پاسخ ماندگار  و پاسخ گذراي سیستم گسسته    Zبررسي تبدیل  -12

  Z به کمک تبدیل  LTI +  بررسي خواص سیستم آنالوگ  Z ه کمک تبدیل پایدار ب

گسسته +  بررسي پایداري سیستم   LTI یستمسدیاگرام  در یافتن تابع تبدیل  -بکارگیري بلوک  -13

 گسسته      LTIهاي 

چند خروجي + حل معادالت حالت به کمک  -آشنایي با فضاي حالت و سیستمهاي چند ورودي -14

 تون  هامیل -+ محاسبه ماتریس انتقال حالت به روش الپالس و با کمک قضیه کایلي  تبدیل الپالس 

دالت حالت + روش نوشتن سیستماتیک معادالت ایافتن پاسخ سیستم آنالوگ و گسسته به کمک مع-15

 تک خروجي -از روي تابع تبدیل سیستم تک ورودي  حالت

 مراجع:

1-A. V. VOPPENHEIM ,  A. WILLSKY,  S. H. NAWAB, Signal and Systems. 

2-R. E. ZIEMER ,  W. H. TRANTER ,  D. R. FANNIN, Signal and Systems.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 واحد3 عنوان درس: سیستمهاي کنترل خطي
نیاز(: سیگنال و سیستم )ماشینهاي نیاز )همپیش

 (1الکتریکي 

آشنایي دانشجویان با اصول سیستم هاي کنترل حلقه بسته، تحلیل زماني و فرکانسي پایداري و عملکرد هدف: 

 سیستم هاي کنترل فیدبک .

 رئوس مطالب:  

 مدلسازي سیستم هاي دینامیکي -1

 خطي سازي و تابع تبدیل -2

 مدل دیاگرام بلوکي -3

 مدل گذر سیگنال و فرمول بهره میسون -4

 نمایش فضاي حالت -5

 مشخصات فیدبک -6

 شاخص هاي عملکردي -7

 هورویتز-ثرا اریمع -8

 ها شهیر يروش مکان هندس -9

 پاسخ فرکانسي و دیاگرام بودي -10

 پاسخ فرکانسي و دیاگرام نایکوییست -11

 شه هایر يطراحي کنترل کننده : روش مکان هندس -12

 طراحي کنترل کننده : روش پاسخ فرکانسي -13

 ع:مراج

1- Modern Control Systems, R.C. Dorf 

2- Control Systems Engineering, Norman S. Nise 

3- Automatic Control Systems, Benjamin C. Kuo 

4- Modern Control Engineering Katsuhiko Ogata 

5- Feedback Control of Dynamic Systems Gene F. Franklin J. David Powell Abbas 

Emami-Naeini 

 

  



 

 

 

 

عنوان درس: آزمایشگاه سیستمهاي کنترل 

 خطي
 واحد1

نیاز(: سیستمهاي کنترل خطي و آز نیاز )همپیش

 1مدار

 تمرین طراحي کنترل کننده ها و مطالب ارائه شده در درس کنترل سیستمهاي خطيهدف: 

 رئوس مطالب:  

 موتور،  سرو سیستم موقعیت کنترل و مدلسازي -1

بي، تناس کنندۀ کنترل با موتور موقعیت سرعت،کنترل باز حلقه کنترل توسط DC موتور شناسایي)موتور -2

 موتور،  بسته حلقه سرعت کنترل، PD,PI هاي کننده کنترل با موتور موقعیت کنترل

 کنندۀ کنترل حرارتي،  پروسه تبدیل تابع آوردن بدست و زماني تأخیر زماني، ثابت تعیین)حرارتي پروسه -3

 فرکانسي(  پاسخ، تناسبي

 موقعیت لکنتر براي کنترلر سازي شبیه موتور،  چرخش زاویه کنترل براي کنترلر سازي شبیه )میله و توپ -4

 (Ball & Beam آزمایش در موقعیت کنترل ،Ball & Beam آزمایش در

 مراجع:

(، 2و 1کنترل )جلد يستم هایس يزارع زاده مهندس يعل-الد پسندیحیدر علي طالبي منورمن نایس، ترجمه -1

 ریرکبی، انتشارات دانشگاه ام

2-Richard C. Dorf, Robert H Bishop,  Modern Control Systems,12ed, Prentice Hall 

3-Quanser User Manual 

 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHWL_enIR859TR859&sxsrf=ALeKk02TAlRrjS5vVCBT6GS42y-hkHqLgA:1602524546001&q=Richard+C.+Dorf&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKNTErrkxS4tLP1TcwToqvMC7UkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axMoflJmckViUouCsp-CSX5S2g5URAH-mVL5PAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwihkbuSza_sAhVdSxUIHbPuA_IQmxMoATASegQIFBAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHWL_enIR859TR859&sxsrf=ALeKk02TAlRrjS5vVCBT6GS42y-hkHqLgA:1602524546001&q=Robert+H+Bishop&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKNTErrkxS4tLP1TcwLS-sys7VkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axMoflJ-UWlSi4KHglFmckV-wg5URAM2Zz6RPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwihkbuSza_sAhVdSxUIHbPuA_IQmxMoAjASegQIFBAE


 

 

 (1 يکین الکتریاز(: )ماشیناز )همینشیپ واحد 3 1قدرت  يستمهایس يعنوان درس: بررس

 رت و بررسي رفتار آندشناخت اجزاي سیستم قدرت و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، مدلسازي سیستم ق هدف:

 در حاالت متفاوت، طراحي سیستمهاي توزیع انرژي الکتریکي    

 رئوس مطالب:

 بررسي و شناخت تولید انرژي الکتریکي -1

 بررسي و شناخت سیستم هاي قدرت و اجزاء آن  -2

 تحلیل مدارهاي جریان متناوب  -3

 تصحیح ضریب قدرت و اثرات آن  -4

 مدل سازي ژنراتور سنکرون  -5

 مدل سازي ترانسفورمر  -6

 مدلسازي خط انتقال  -7

 محاسبه اندوکتانس خط انتقال  -8

 محاسبه ظرفیت خازني خط انتقال  -9

 مدلسازي بررسي عملکرد خط انتقال  -10

 بررسي روشهاي حل عددي  -11

 بررسي مسئله پخش بار با روش گوس سایدل  -12

 بررسي مسئله پخش بار  با روش نیوتن رافسون  -13

 کنترل ولتاژ در سیستم قدرت  -14

 کنترل بار فرکانس در سیستم قدرت  -15

 بررسي سیستمهاي توزیع انرژي الکتریکي     -16

 مراجع:

 تالیف هادي سعادت ترجمه دکتر وحیديبررسي سیستمهاي قدرت  -1

 بررسي سیستمهاي قدرت نویسنده: استوینسن -2

 

  



 

 

 

 

 واحد 3 1عنوان درس: مخابرات 
سیگنالها و از(: آمار و احتماالت و یناز )همینشیپ

 سیستمها

درس اصول نظریه مخابرات دربرگیرنده مسایل مربوط به نحوه ارائه و ارسال اطالعات میشود. در این  هدف:

مطالب زیر تحلیل میشوند؛ تحلیل سیگنالهاي ارادي و تصادفي، مدوالسیونهاي پیوسته شامل دامنه، فاز و فرکانس 

 ررسيب نویز وجود صورت در آنالوگ هاي¬بررسي و پس از تعریف نویز و روشهاي تحلیل آن، عملکرد مدوالسیون

 .    میگردند مقایسه و معرفي الدیجیت مخابراتي سیستمهاي ویژگیهاي ادامه در همچنین. میشود

 :رئوس مطالب

مرورري بر سیستمهاي مخابراتي )اهمیت و انواع آنها و )یادآوري و تکمیل مفاهیم سیگنال و سیستم و   -1

 نمایش مختلط سیگنالهاي باند پایه 

 ( AMو دمدوالسیون  AMاي مدوالسیونهاي آنالوگ )مدوالسیون  مفاهیم پایه -2

 مدوالسیون زاویه -3

 مدوالسیون و دمدوالسیونهاي فاز و فرکانس -4

  مروري بر فرآیندهاي تصادفي -5

  فرآیندهاي تصادفي ایستان -6

  چگالي طیف توان -7

 فرآیند تصادفي سفید  -8

 تاثیر نویز بر عملکرد سیستمهاي مخابراتي باند پایه و تاثیر نویز بر سیستماي آنالوگ  -9

 معرفي مدوالسیونهاي دیجیتال نمونه برداري از سیگنالهاي پیوسته بر مخابرات دیجیتالاي  مقدمه -10

 مراجع:

1-J. Proakis , M. Salehi, Fundamentals of Communication Systems. Prentice Hall, 

2014. 

2-B. Carlson, Communication Systems. McGraw Hill, 2009. 

3-S. Heykin, Communication Systems. Wiley, New York, 2001. 

4-M. Fitz, Fundamentals of communication systems. McGraw Hill, 2007. 

5-Stewart, Robert W., Kenneth W. Barlee, and Dale SW Atkinson. Software 

defined radio using MATLAB & Simulink and the RTL-SDR. Strathclyde 

Academic Media, 2015. 

 .سیستمهاي مخابراتي، ترجمه طاهره سیدنا -6

 هاي مخابراتي، ترجمه سعید قاضي مغربياصول و مباني سیستم -7

 

 

  



 

 

عنوان درس: اندازه گیري الکتریکي و 

 الکترونیکي
 واحد 2

 1مدارهاي الکتریکي نیاز(: نیاز )همپیش

گیري و دستگاههاي اندازه گیري کمیتهاي  آشنایي با اصول اندازه گیري  ، بررسي خطاهاي اندازههدف: 

 فیزیکي

 :رئوس مطالب

 اصول سیستمهاي اندازه گیري  -1

 انواع و مشخصات دستگاههاي اندازه گیري  -2

 دستگاههاي اندازه گیريعدم قطعیتها  -3

 در اندازه گیري کالیبراسیون-4

 جمع آوري و داده برداري  -5

 دستگاههاي تست و اندازه گیري الکتریکي  -6

 هاي مربوط به اندازه گیریهانمایش و ثبت دیتا -7

 انتقال سیگنالهاي اندازه گیري  -8

 و سیستمهاي امنیتي قابلیت اطمینان در اندازه گیري -9

 و مبدلهاسنسورها  -10

 اندازه گیري کمیتهاي فیزیکي )دما فشار سرعت ....( -11

 گیري و مانیتورینگ باتریهاي شیمیایياندازه -12

 اسیلوسکوپهاي انالوگ و دیجیتال -13

 مراجع:

1-Measurement and Instrumentation, Theory and Applications, Elsevier 2012 Alan 

S. Morris,   Reza Langari 

 سایتهاي دانشگاههاي خارج از کشورفهرست مطالعات :  -2

 

  



 

 

 

 

 واحد 100از(: گذراندن یناز )همینشیپ واحد 3 يکارشناسعنوان درس: پروژه 

 واحد 100هدف: گذراندن حداقل 

 

  



 

 

  واحد 80از(: گذراندن  بعد از یناز )همینشیپ واحد 2 يعنوان درس: کارآموز

 ط کاریدر مح يشگاهیو آزما ياستفاده از دانش نظر يبا نحوه  یيهدف: آشنا

 

  



 

 

 

 

 کیالکترون يتخصص دروس-11-3

 (ي)کنترل خط - 2الکترونیک نیاز )همنیاز(: پیش واحد 3 3عنوان درس: الکترونیک 

 ازيمدلس و تحلیل و ها کننده تقویت فرکانسي پاسخ پیشرفته، مداري مدلهاي بررسي به درس این در :هدف

 .شودمي پرداخته FET و BJT ترانزیستورهاي بر مبتني( غیرخطي و خطي) مجتمع مدارهاي در نویز

 رئوس مطالب:

  FET و BJT ترانزیستورهاي باال فرکانس رفتار -1

 هاکننده تقویت فرکانسي پاسخ -2

 هاکننده تقویت فرکانسي جبرانسازي روشهاي و پایداري -3

  نویز تحلیل و مدلسازي معرفي، -4

 مجتمع عملیاتي هايکننده تقویت -5

 نوسانسازها -6

 غیرخطي آنالوگ مدارهاي -7

 مراجع:

 2010 سال پنجم، ویرایش آنالوگ، گري و میر، مجتمع مدارهاي تحلیل و تجزیه -1

 2017 سال دوم، ویرایش رضوي، بهزاد ،CMOS آنالوگ مجتمع مدارهاي طراحي -2

 2012 دوم، ویرایش کارسون، جونز و مارتین، آنالوگ، مجتمع مدارهاي طراحي -3

 



 

 

 واحد 3 عنوان درس: مدارهاي پالس و دیجیتال
و  مدار هاي  2نیاز(: الکترونیک نیاز )همپیش

 منطقي 

آشنایي با عملکرد مدارهاي خطي و غیرخطي با ورودي پالسي، ایجاد و تغییر شکل موج هاي پالسي، هدف: 

 هاي منطقي و مبدل هاي داده  طراحي گیت

 رئوس مطالب:

 مقدمه  -1

 پاسخ زماني مدارهاي خطي  به ورودي پالسي  -2

 مدارهاي غیرخطي و پاسخ زماني آنها  به ورودي پالسي  -3

 مولتي ویبراتورهاي غیر مجتمع  -4

 مدارهاي ایجاد شکل موج شیب )مورب(  -5

 و مدارهاي مجتمع کاربردي در ایجاد شکل موج  Op. Ampها، کاربرد مقایسه کننده -6

 مدارهاي یکپارچه دیجیتال و کاربرد آنها در تولید شکل موج  -7

 هاي آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ مبدل -8

 ن(عناصر مقاومت منفي و کاربرد آنها در ایجاد شکل موج )در صورت امکا -9

 :مراجع

1- Ze-Nian Li, Mark S. Drew, Fundamentals of Multimedia, Prentice Hall, 2004. 

2- S. Vaseghi, Multimedia Signal Processing, Theory and applications in speech, 

music and communications, John Wiley, 2007.  

3- Gonzalez and Woods, Digital Image Processing, 3rd Ed., Pearson Education, 

2008. 

 



 

 

 

 

معماري کامپیوتر و عنوان درس: 

 ریزپردازنده
 واحد 3

 نیاز(: مدارهاي منطقينیاز )همپیش

 نحوه از مناسبي درک یافتن شامل هاریزپردازنده و ها کامپیوتر کار اصول و مباني با دانشجویان هدف: آشنائي

 مطرح مفاهیم با آشنایي نیز و خروجي/ورودي و حافظه کنترل، پردازشگر، بخشهاي  افزار سخت طراحي و کار

 .   اسمبلي زبان و ماشین زبان به نویسي برنامه در

 :رئوس مطالب

 مقدمه اي بر ساختار کامپیوترها: واحدهاي عملیاتي کامپیوتر. -1

،  VLSI,LSI,MSI آشنایي باطراحي سخت افزار سیستمهاي بزرگ دیجیتالي:  با استفاده از قطعات  -2 

و زمانبندي  (µ-operations)مبتني بر بیان الگوریتمي عملکرد آنها برحسب ریز عمل هاي بخش پردازشگر 

 . (RTL)توسط بخش کنترل، در قالب چارت و یا زبان انتقال بین رجیسترها (Timing)اجرا 

و  ROMو   SRAM, DRAMهاي مباني حافظه:  آشنایي با ویژگي ها ونحوه استفاده از انواع حافظه -3 

 پیاده سازي نقشه حافظه دلخواه. 

طراحي سخت افزار یک کامپیوتر ساده شامل سخت افزار  بخشهاي پردازشگر، مباني طراحي کامپیوتر:  -4

 کنترل، حافظه و ورودي/خروجي، ضمن آشنایي با مفاهیم الزم از جمله:

معماري مجموعه دستورالعمل ها) فرمت دستورالعمل ها، انواع دستورالعمل ها و طبقه بندي آنها، مُدهاي  -

 آدرس دهي(.

 .، رجیسترهاي پردازشي و فلگ ها (ALU)منطقي -احد عملیات حسابيبخش پردازشگرشامل و -

 (. Tها )سیکل دستور، سیکل ماشین و سیکلواحدکنترل و آشنایي با روند اجراي دستورالعمل -

مسائل و روشهاي ورودي/خروجي شامل فهم نیاز به مدار واسط ونقش آن در حل مسئله، روش انجام  -

،روش وقفه ومسائل مربوط و نحوه حل آنها، نحوه عمل  (programmed I/O)ورودي/خروجي در متن برنامه

 I/O)، نحوه استفاده از پردازشگر ورودي/خروجي (DMA)در روش دسترسي مستقیم به حافظه 

Processor). 

 و استخراج سخت افزار.  RTLبیان عملکرد کامپیوتر بر حسب  -

شامل تخصیص حافظه به برنامه و داده ها، نحوۀ کُد کردن  برنامه نویسي به زبان ماشین و زبان اسمبلي: -5

( و نحوۀ محاسبة زمان op-code, operand, addressing modeبخشهاي مختلف دستورالعمل ها )

اجراي آنها. برنامه نویسي به زبان اسمبلي شامل نوشتن دستورات برحسب زبان سمبلیک و استفاده از شبه 

 ر در تسهیل کار برنامه نویسي با ساختار خوانا. دستورات یا راهنما هاي اسمبل

سازي واحد کنترل براي یک کامپیوتر نمونه به روش میکروپروگرامینیگ: آشنایي با روش وپیاده -6

 میکروپروگرامینیگ. 



 

 

آشنایي با یک ریز پردازنده رایج: استفاده از اصول توضیح داده شدۀ قبلي در آشنایي با معماري داخلي و   -7

   ن ماشین و زبان اسمبلي آن، آشنایي با ساختار مدار هاي واسط در ریزپردازنده و برنامه نویسي درگاه ها زبا

(ports)  در نمونه اي از واسط هايTimer, SIO, PIO ساختار وقفه در آن و مثال هاي کاربردي ،. 

 مراجع:

 معماري کامپیوتر، موریس مانو، ترجمه دکتر سید رضي. -1

 Logic and Computer Design Fundamentals”, Fourth Edition, M.Morris Mano, 

Charles R. Kime, 2008   ". 

 

 

  



 

 

 

 

سیستمهاي ریزپردازنده و  عنوان درس:

 مدارهاي واسط
 واحد 3

 معماري کامپیوتر و ریز پردازندهنیاز(: نیاز )همپیش

     ARMآشنایي با معماري و مدارات وسط پردازنده هدف: 

 :مطالب رئوس

 ARMآشنایي با معماري -1

 روند توسعه نرم افزار-2

 ARMآشنایي با طراحي برد سخت افزاري و ساخت سیستم حداقل -3

 کار با ورودي/خروجي هاي چند منظوره و کاربردهاي آن نظیر کلید و نمایشگر-4

 ساختار وقفه ها-5

 ARMآشنایي با شمارنده ها و زمانسنج هاي -6

 نالوگ به دیجیتالمبدل هاي آ-7

 مبدل هاي دیجیتال به آنالوگ-8

 UARTدرگاه سریال -9

 الیق درگاه سریاز طر WIFI و GPS ياتصال ماژول ها-10

 FreeRTOSسیستم عامل -11

 مراجع:

Mastering the STM32 Microcontroller, by Carmine Noviello, Publisher Leanpub, 

Published : 2016 

 

  



 

 

 2و الکترونیک 1آز الکترونیک نیاز(: نیاز )همپیش واحد 1 2آز الکترونیک عنوان درس: 

   2انجام آزمایش منطبق بر سیالبس درس الکترونیک هدف:

 رئوس مطالب:

  طراحي تقویت کننده چند طبقه -1

  3( UJT)بررسي ترانزیستور تک اتصالي -2

 بررسي فیدبک منفي در تقویت کننده -3

  ( Bتوان )پوش پول کالستقویت کننده  -4

 تقویت کننده تفاضلي -5

 رگوالتور ولتاژ خطي     -6

 مراجع:

  منطبق با مراجع درس الکترونیک دو -1

 (انتشارات) 2 الکترونیک جزوه -2

 

  



 

 

 

 

 1کیاز(: الکترونیناز )همینشیپ واحد 3 کیک الکترونیزیفعنوان درس: 

 آشنایي با فیزیک نیمه هادي ها     :هدف

  :رئوس مطالب

 معرفي نیمه هادي ها  -1

 طریقه ساخت نیمه هادي سیلیکون  -2

 آشنایي با کریستالوگرافي  -3

 آشنایي با مقدمات فیزیک نیمه هادي ها  -4

  nو نوع  pآشنایي با پیوند نیمه هادي نوع  -5

 آشنایي با ترانزیستور دو قطبي  -6

 ترانزیستورهاي اثر میداني     -7

 مراجع:

 مباني نیمه هادي، رابرت پیرت، مترجم: محمد کاظم مروج -1

 

  



 

 

عنوان درس: اصول پردازش سیگنالهاي 

 دیجیتال
 واحد 3

 1نیاز(: مخابرات نیاز )همپیش

 مفهوم سیگنال، نمونه برداري، سیگنال دیجیتال، سیستم دیجیتال    هدف: 

 رئوس مطالب:

  سیگنال و سیستم -1

  نمونه برداري -2

  سیگنال دیجیتال -3

 Zتبدیل  -4

 سیستم هاي دیجیتال -5

 فیلتر -6

 تبدیل فوریه گسسته     -7

 مراجع:

 آالن وي اوپنهایم  -پردازش سیگنال هاي دیجیتال -1

    آالن وي اوپنهایم -پردازش سیگنال هاي گسسته در زمان -2

 
  



 

 

 

 

 واحد 1 آز تکنیک پالسعنوان درس: 
و مدارهاي پالس  2الکترونیکآز نیاز(: نیاز )همپیش

 و دیجیتال

 آشنایي با جنبه هاي عملي درس تکنیک پالس     هدف:

اشمیت تریگر  -2مدار پوشپول  -مدار امیتر مشترک و کلکتور مشترک با بار خازني -1رئوس مطالب: 

مولتي ویبراتور منو استابل ترانزیستوري  -T Flip Flop 4 -مولتي ویبراتور بي استابل -IC 3ترانزیستوري و 

 -PPMمدوالتور  -PWM: مدوالتور 555تایمر  IC 6- IC مولتي ویبراتور آستابل ترانزیستوري و -IC 5و 

مولد موج مربعي و  -اشمیت تریگر :op-amp741کار با  -8انتگراتور میلر و بهبود آن  -Ramp 7مولد موج 

 و آشکارسازي آن     PAMمدوالسیون  -FSK 10ر مدوالتو -9مولد پالس پله  -مثلثي

 مراجع:

 دکتر معتمدي -اصول و مباني تکنیک پالس -1

 
  



 

 

 3کیو الکترون 2کیآز الکتروناز(: یناز )همینشیپ واحد1 3ک یعنوان درس: آز الکترون

 ساعت 32تجربه عملي و توسعه آموخته هاي درس مربوطه در قالب : هدف

 رئوس مطالب: 

 (CE)بررسي پاسخ فرکانسي تقویت کننده امیتر مشترک تحلیل و -1

 (CBتحلیل و بررسي پاسخ فرکانسي تقویت کننده بیس مشترک )-2

 (Cascodeتحلیل و بررسي پاسخ فرکانس تقویت کننده کسکود )-3

 بررسي پاسخ فرکانسي تقویت کننده داراي شبکه فیدبک-4

 (LM741کننده عملیاتي )بررسي پارامترهاي عملکردي تقویت -5

 کاربرد تقویت کننده هاي عملیاتي )یکسوساز نیم موج دقیق، یکسوساز تمام موج دقیق(-6

 تحلیل و پیاده سازي فیلتر هاي پایین گذر درجه یک و دو -7

 تحلیل و پیاده سازي فیلتر هاي باال گذر درجه یک و دو -8

 )پل وین( RCبررسي نوسان سازهاي فرکانسي -9

 )شیفت فاز( RCبررسي نوسان سازهاي فرکانسي -10

 تحلیل سلول گیلبرت و کاربردهاي آن )دمدوالتور باالنس(-11

 تحلیل سلول گیلبرت و کاربردهاي آن )مدوالسیون دامنه(-12

 مراجع:

1-P. Gray, P. Hurst, S. Lewis, and R. Meyer, Analysis and Design of Analog 

Integrated Circuits, John Wiley, 5th Edition, 2009. 

2-A. Sedra and K. Smith, Microelectronic Circuits, 7th Edition, Oxford University 

Press, 2015. 

3-B. Razavi, Fundamentals of Microelectronics, John Wiley & Sons, Second 

Edition, 2014. 

 

  



 

 

 

 

و  ايآز سیستمهاي ریزپردازندهعنوان درس: 

 مدارهاي واسطه
 واحد 1

ز پردازنده و یر يستم هایاز(: سیناز )همینشیپ

 يمنطقواسطه و آز مدارهاي  يمدارها

 آموزش عملي کار با ریزپردازنده و مدارهاي واسط آن در قالب پروژه هاي کاربردي: هدف

 رئوس مطالب: 

 و روند توسعه نرم افزار ARMآشنایي با معماري -1

 مورد استفاده ARMبرد سخت افزاريآشنایي با -2

 LCDکار با ورودي/خروجي هاي چند منظوره صفحه کلید و نمایشگر-3

 برنامه نویسي کاربردي وقفه ها-4

 ARMکاربردهاي شمارنده ها و زمانسنج هاي -5

 تال به آنالوگیجید يبرنامه ریزي مبدل هاي آنالوگ به دیجیتال و مبدل ها-6

  WIFIو  GPS يو اتصال ماژول ها UARTکاربردهاي درگاه سریال -7

 SPI-CAN-I2Cواسط هاي سریال -8

 REAL TIMEبراي نوشتن برنامه هاي  FreeRTOSعامل  یستمساستفاده از -9

 مراجع:

Mastering the STM32 Microcontroller, by Carmine Noviello, Publisher : Leanpub, 

Published : 2016 

 

  



 

 

 1نیاز(: مخابراتنیاز )همپیش واحد 3 مخابراتي عنوان درس: مدارهاي 

 خطي غیر رژیم در RF( گیرنده فرستنده سیستمهاي) ترانسیورهاي وتحلیل طراحي اصول با آشنائيهدف: 

 رئوس مطالب: 

 مقدمه  -1

 مدارات تشدید وتزویج  -2

 تقویت کننده هاي سیگنال کوچک )گین باال و کم نویز(  -3

  RFبررسي عملکرد غیر خطي ادوات الکترونیکي -4

 تقویت کننده هاي سیگنال بزرگ )توان باال و راندمان باال(  -5

 نوسان سازهاي سینوسي  -6

 مخلوط کننده ها  -7

  AMمدوالتورهاي  -8

  AM آشکارسازهاي -9

  FMمدوالتورهاي  -10

     FMآشکارسازهاي  -11

 مراجع:

1-A. Abdipour, Communication Circuits: Design, Nonlinear Analysis and 

Simulation, NASS Pub., 2013. 

2-K. K. Clarke and D. T. Hess, Communication Circuits: Analysis and Design, 2nd 

Ed., Krieger Pub Co., 1994. 

3- J. R. Smith, Modern Communication Circuits, 2nd Ed., McGraw Hill, 1998 

4- D. O. Pederson, K. Mayaram, Analog Integrated Circuit for Communication, 

Principles, Simulation and Design, 2nd Ed. Springer, 2008. 
 

  



 

 

 

 

 2نیاز(: الکترونیک نیاز )همپیش واحد VLSI 3طراحي سیستمهاي عنوان درس: 

  دیجیتال مجتمع هاي مدار طراحي مباني با آشنایي درس این هدف: هدف

  رئوس مطالب:

  VLSI هاي سیستم بر اي مقدمه -1

  طراحي قواعد و Layout ساخت؛ فرایند با آشنایي -2

  MOS ترانزیستور مدلسازي -3

  CMOS وارونگر -4

  CMOS ترکیبي هاي گیت طراحي -5

  میاني اتصاالت اثرات بررسي -6

  CMOS ترتیبي هاي گیت طراحي -7

    کننده جمع و حافظه نظیر پیشرفته هاي بلوک طراحي -8

 مراجع:

  1390کارشناسي،  مجید شالچیان  بهمن  VLSIجزوه درس طراحي سیستم هاي -1

، ترجمه داریوش شیري و ولي ا.. نجفي، Jan M. Rabaey تالیف  "مدار هاي مجتمع دیجیتال" کتاب-2

     ویراست دوم انتشارات نص

 

  



 

 

مدارها و سیستمهاي مجتمع عنوان درس: 

CMOS 
 واحد 3

 3نیاز(: الکترونیک نیاز )همپیش

 CMOSآشنایي با اصول و تکنیک هاي طراحي مدارهاي مجتمع بر اساس تکنولوژي  هدف:

 رئوس مطالب: 

 هاي آنالوگ اي بر پردازش سیگنالمقدمه -1

 هاي آنالوگ   هاي مختلف ساخت مدارهاي مجتمع و پردازش سیگنالاي بر تکنولوژيمقدمه -1-1

 Mixed-Signalهاي مجتمع آنالوگ و سطوح مختلف طراحي سیستم -1-2

  L-Edit و HSPICEافزارهاي سازي مدارهاي مجتمع با نرمطراحي و شبیه -1-3

 مطالب کالس، نحوه ارزشیابي و غیره -1-4

  CMOSتکنولوژي ساخت  -2

 ها و غیرهحظات کلي، پردازش ویفر، فتولیتوگرافي، اکسیداسیون، کاشت یونمال -2-1

  MOSمراحل ساخت ترانزیستورهاي  -2-2

   CMOSساخت ادوات غیرفعال مقاومت، خازن و سلف در تکنولوژي  -2-3

2-4- Latch-Up  در تکنولوژيCMOS  

 و اثرات کانال کوتاه  MOSسازي ترانزیستورهاي مدل -3

، MOSهاي پارازیتي سازي آن، خازنو اثرات ثانویه در مدل MOSترانزیستور  I/Vمروري بر روابط  -3-1

 هاي سیگنال بزرگ و سیگنال کوچک ترانزیستور  مدل

ها، اثرات ها، اشباع سرعت حاملاثرات کانال کوتاه: تغییر ولتاژ ترشلد، کاهش قابلیت حرکت حامل -3-2

 سورس -با ولتاژ درین MOSهاي داغ، تغییر امپدانس خروجي ترانزیستور حامل

   BSIM هاي، مدلLevel 3و  Level 1، Level 2هاي مدل :MOS يسازي ترانزیستورهامدل -3-3

 آوت مدارهاي آنالوگ لي -4

  PMOS و NMOSآوت ترانزیستورهاي ، ليLayoutمالحظات کلي، قوانین طراحي  -4-1

 ولتاژ و غیره آوت مدارهاي آنالوگ با در نظر گرفتن دقت تطبیق، نویز، افتطراحي لي -4-2

 آوتسازي مدار بعد از ليو شبیه L-Editهاي آنالوگ با نرم افزار آوت مدارطراحي لي -4-3

 هاي عملیاتي تقویت کننده -5

 هاي عملکردي یک تقویت کننده عملیاتيمالحظات کلي و معیار -5-1

 هاي جریان فعالهاي یک طبقه و آینهمروري بر تقویت کننده -5-2

 هاي عملیاتي یک طبقه و دو طبقهکنندههاي مختلف تقویت ساختار -5-3



 

 

 

 

 هاي عملیاتيسازي فرکانسي تقویت کنندهجبران -5-4

  HSPICEافزار سازي یک تقویت کننده عملیاتي با نرمنحوه طراحي و شبیه -5-5

 فیلترهاي آنالوگ  -6

 بندي فیلترها، تابع تبدیل یک فیلتر، حساسیت یک فیلتر و تحلیل آن مشخصات یک فیلتر، طبقه -6-1

  RLCسازي مرتبه اول و دوم، پیاده فیلترهاي -6-2

  KHN Biquad و Sallen & Keyفیلترهاي فعال  -6-3

 RCفیلترهاي فعال  -6-4

 Gm/Cفیلترهاي  -6-5

   MOSFET-Cفیلترهاي فعال  -6-6

 دارهاي سوئیچ شونده خازني  -7

 مالحظات کلي، ساختار کلي مدارهاي سوئیچ شونده خازني  -7-1

  MOSهاي طراحي سوئیچ -7-2

 خازني هاي سوئیچ شوندهتقویت کننده -7-3

 گیرهاي سوئیچ شونده خازنيانتگرال -7-4

 فیلترهاي سوئیچ شونده خازني -7-5

 هاي دیجیتال به آنالوگ و آنالوگ به دیجیتال مبدل -8

 D/A و A/Dهاي بلوک دیاگرام کلي مبدل -8-1

 برداري زماني یک سیگنالنمونه -8-2

 روند کردن دامنه یک سیگنال آنالوگ -8-3

 معیارهاي عملکردي یک مبدل داده -8-4

 Current-Steeringدیجیتال به آنالوگ  ساختار مبدل -8-5

 Pipeline و Flashهاي آنالوگ به دیجیتال ساختار مبدل -8-6

 هاي قفل شونده فاز حلقه -9

  PLLساختار کلي یک  -9-1

9-2- Charge-Pump PLLs  

 کالک  Skew: سنتز کننده و تقسیم کننده فرکانسي، کاهش جیتر و PLL هاي مختلف یککاربرد -9-3



 

 

 مراجع:

1-B. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, McGraw-Hill, 2001. 

2-D. Johns and K. Martin, Analog Integrated Circuit Design, John & Wiley, 1997. 

3-P. Gray, P. Hurst, S. Lewis, and R. Meyer, Analysis and Design of Analog 

Integrated Circuits, John Wiley & Sons, 5th Edition, 2009. 

4-B. Razavi, Fundamentals of Microelectronics, Wiley & Sons, 2008. 

5-R. Gregorian and G. C. Temes, Analog MOS Integrated Circuits for Signal 

Processing, New York: Wiley, 1986. 

6-K. Laker and W. Sansen, Design of Analog Integrated Circuits and Systems, 

McGraw-Hill, 1994. 

7-M. Gustavsson, J. Jacob Wikner, and N. N. Tan, CMOS Data Converters for 

Communications, Kluwer Academic Publishers, 2002. 

8-B. Razavi, Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995. 

9-B. Razavi, RF Microelectronics, New Jersey: Prentice-Hall, 1998.  

10-Class Notes and Selected Publications. 

  



 

 

 

 

 1مخابرات نیاز(: نیاز )همپیش واحد 3 عنوان درس: سامانه هاي چند رسانه اي

 آشنایي با مباني سیستم ها و سیگنالهاي چندرسانه اي شامل تصویر، صوت، گفتار، ویدیو، متن و ...   هدف: 

 رئوس مطالب:

  مقدمه -1

  ها سیگنال اینگونه دیجیتال پردازش در اولیه مباحث و ویدیو تصاویر، سیگنالها، -2

  ايچندرسانه هايداده استخراج و ضبط هاي سیستم و مباني -3

  بهسازي جهت تصاویر پردازش -4

 ( صوتي سیگنالهاي) اُدیو پردازش -5

  گفتار پردازش -6

  تلفات با و تلفات بدون: سازيفشرده -7

  گفتار و صوت ویدیو، تصویر، داده، سازي فشرده -8

 (   امکان صورت در) JavaScript و HTML با آشنایي -9

 مراجع:

1- Ze-Nian Li, Mark S. Drew, Fundamentals of Multimedia, Prentice Hall, 2004. 

2- S. Vaseghi, Multimedia Signal Processing, Theory and applications in speech, 

music and communications, John Wiley, 2007.  

3- Gonzalez and Woods, Digital Image Processing, 3rd Ed., Pearson Education, 

2008. 

 

  



 

 

 نیاز(: الکترومغناطیسنیاز )همپیش واحد 3 عنوان درس: الکترونیک لیزر

 کسب مهارتها و پیش زمینه هاي الزم در عرصه فن آوري لیزر،الکترونیک نوري و فتونیک.   :هدف

 رئوس مطالب: 

 ماده با نور تعامل آن، خواص و نور طبیعت: مقدمات -1

 دمش وارونگي، نوري، تقویت مفهوم سیاه، جسم تابش تئوري اینشتین، روابط -2 

 پرو فابري تشدید فیلترهاي -3 

 مؤثر جرم پني، کرونیگ مدل باند، تئوري کوانتومي، مکانیک فرضیات بوهر، اتمي مدل: تئوري -4 

 اگزیتون معکوس، فضاي در بریلوئین نواحي بلوخ، تئوري -5 

 لیزرهاي کوانتومي، بازده مفهوم براوه، شبکه: هادي نیمه لیزرهاي: لیزرها انواع بنديطبقه -6 

 تنظیم قابل لیزرهاي شده، توزیع و دار فیدبک لیزرهاي ترانزیستوري، سیلیسیمي،لیزرهاي

 زرلی شعاع واگرایي لیزر، خروجي درخشندگي کیفیت، فاکتور لیزرها، خروجي توان برآورد نرخ، معادالت -7 

 سریع فوق لیزري پالسهاي ،Q سوئیچ مود، شدگي قفل -8 

 نوري، فیبرهاي موجي آنالیز و پرتو آنالیز نوري، دیودهاي لیزر،، ساخت در کربني هاينانوله کاربرد -9 

 عدسیها توسط گرفتن فوریه خواصتبدیل فرانهوفر، پراش و فرنل پراش مکاني، فوریه تبدیالت:فوریه نور -10 

 . فوریه نور کاربرد موارد نوري، تطبیقي فیلترهاي نوري، کوریلیتورهاي عملکرد طرز -11

 ايژیروسکوپه ساگناک، اثر ،.... پزشکي صنایع مقیاس، علوم در لیزر کاربرد نوري، آشکارسازهاي معرفي -12

     نوري فیبر و لیزري

 مراجع:

  1396کاتوزیان حسن، فتونیک جلد اول چاپ پنجم انتشارات دانشگاه صنعتي امیرکبیر -1

  1396کاتوزیان حسن، فتونیک جلد دوم چاپ چهارم انتشارات دانشگاه صنعتي امیرکبیر -2

3-Principles of laser,O.Svelto,5th edition,2010.  

4-laser Principles,Wilson & Hawks,1987.  

5-Introduction to Fourier Optics J.Goodman. 68, 96, 2005     
 

  



 

 

 

 

 1نیاز(: مخابرات نیاز )همپیش واحد 3 ها عنوان درس: انتقال داده

 .    ترانسپورت الیه و شبکه الیه دسترسي، کنترل الیه زیر فیزیکي، الیه با آشنائي هدف:

 رئوس مطالب:

 کامپیوتري هاي شبکه هاي کاربرد -1

  شبکه افزار سخت -2

  شبکه افزار نرم -3

  مرجع هاي مدل -4

  داده انتقال تئوري مباني -5

  انتقال هاي محیط -6

  مخابراتي هاي ماهواره -7

  مالتیپلکسینگ و دیجیتال مدوالسیون -8

  ثابت تلفن شبکه -9

  سیار تلفن شبکه -10

 داده لینک الیه معرفي -11

  خطا تصحیح و آشکارسازي -12

  داده لینک الیه هاي پروتکل -13

  ارسال و توقف پروتکل -14

 عقب به برگشت پروتکل -15

     انتخابي تکرار پروتکل -16

 مراجع:

    تننبام شبکه هاي کامپیوتري-1

 

  



 

 

 ریزپردازنده و کامپیوتر معماري(: نیازهم) نیازپیش واحد 3 پذیر برنامه منطقي مدارهاي: درس عنوان

 قابل سنتز براي آنها VHDLو برنامه نویسي  FPGAآشنایي با معماري قطعات : هدف

 : مطالب رئوس

 سازي مدارات ترکیبي مدل -1

 مدل سازي رفتاري و مدارات ترتیبي -2

 مدل سازي ماشین حالت محدود -3

 Testbenchتوسعه رفتاري  -4

 تکنیک هاي طراحي مدارات دیجیتال -5

 FPGAمروري بر ساختار و معماري قطعات  -6

 MPSOCمروري بر ساختار و معماري قطعات  -7

 افزارطراحي توامان سخت افزار/نرم  -8

 MicroBlazeطراحي و توسعه مدارات واسط هسته نرم پردازنده  -9

 Xilinx SystemGeneratorبه کمک محیط  DSPطراحي مدارات  -10

 Xilinx HLS طراحي مدارات دیجیتال به کمک زبان هاي سنتز سطح باال -11

 :مراجع

1-FPGA Prototyping by VHDL Examples: Xilinx MicroBlaze MCS SoC 2nd 

Edition, Pong P. Chu, Publisher : Wiley; 2nd Edition (October 23, 2017), ISBN-13 

: 978-1119282747 

2-RTL hardware design using VHDL : coding for efficiency, portability, and 

scalability, Pong Chu, ISBN 0471720925 

  



 

 

 

 

 دروس تخصصي قدرت -11-4

 واحد 1 2آز ماشینعنوان درس: 
ــین الکتریکي   نیاز )هم پیش ــین    2نیاز(: ماشـ )ماشـ

 (3الکتریکي

 تمرین عملي، تقویت و توسعه آموخته هاي درس مربوطه .هدف: 

 رئوس مطالب:  

 ه هاي آن،  لفآزمایش بي باري و بارداري ترانسفورماتور تکفاز و استخراج مو -1

 فاز،   3آزمایش موازي کردن ترانسفورماتورها، آزمایش بدست آوردن گروه ترانس   -2

 راه اندازي موتور سه فاز آسنکرون به روش ستاره و مثلث وبارگیري آن.  -3

بارداري و بي باري موتورهاي القایي و بررســي فرکانس القایي در : دوره هاي مختلف از طریق موتور القایي    -4

 ندي شده، تغییردور با تغییر مقاومت در دورهاي باال،  روتور سیم ب

 pو  u رسم منحني گشتاور سرعت، آزمایش موتور سنکرون و تحریک موتور در جریانات مختلف و تبادل -5

 راه اندازي ژنراتور سنکرون و متصل کردن به شبکه سراسري و بررسي وضعیت انتقال و دریافت توانهاي ان -6

 تور تکفاز اسنکرون و بررسي ضریب قدرت در بار داري و بي باري و اصالح ضریب توانرا ه اندازي مو -7

 تعیین ضرایب تلفات فوکو و هسترزیس در ترانس تکفاز -8

 مراجع:

 ,تراژا 4کتاب تکنولوژي برق جلد  -1

 کتاب ماشینهاي الکتریکي بیم بهارا   -2

 کتاب ماشینهاي الکتریکي ال هاواري -3

 ماشینهاي الکتریکي سلمونکتاب  -4

 

 



 

 

 واحد 3 عنوان درس: الکترونیک صنعتي
و ماشین هاي  1الکترونیک نیاز(: نیاز )همپیش

 1الکتریکي 

     آنها کاربردهاي و استاتیک مبدلهاي قدرت، هادي نیمه ادوات زمینه در دانشجویان هدف: آموزش

 رئوس مطالب:

 الکتریکي انرزي (Conditionning) دهي حالت ضرورت درس، اهمیت مورد در کلي توضیحات: مقدمه -1

  استاتیک مبدلهاي انواع و مختلف بارهاي تغذیه براي

 ساختمان تریستورها، و ترانزیستورها دیودها، شامل قدرت هادي نیمه ادوات معرفي: قدرت هادي نیمه ادوات -2

  فرمان مدارهاي و آنها رفتاري هاي مشخصه و

 ، AC طرف جریان و DC طرف ولتاژ مهم شاخصهاي حاکم، روابط عملکرد، اصول ،  انواع:  ها یکسوکننده -3

 طراحي  اولیه اصول و اجزاء نامي مقادیر ، AC و DC فیلترهاي

  آنها عملکرد تشریح و اجباري کموتاسیون مدارهاي کموتاسیون، انواع:  کموتاسیون -4

 هارمونیهاي کاهش یا و حذف حاکم، روابط کلیدزني، روشهاي عملکرد، اصول مختلف، ترکیبهاي: اینورترها -5

 خروجي

 استاتیک مبدلهاي کاربرد از هایي نمونه:  کاربردها -6 

     قدرت هادي نیمه ادوات  بستن موازي و سري مالحظات و سازي خنک حفاظت،:  تکمیلي مباحث -7

 مراجع:

 آقاي محمد هارون الرشید الکترونیک قدرت: مدارها، ادوات و کاربردها تالیف -1

 الکترونیک قدرت تالیف س. و. لندر -2

 مدارهاي نیمه هادي هاي قدرت تالیف س. ب. دیون -3

 

 



 

 

 

 

 2 يکین الکتریاز(: ماشیناز )همینشیپ واحد 3 3 يکین الکتریعنوان درس: ماش

 بررسي رفتار ماشین سنکرون در حالت مانا و گذرا     هدف:

 رئوس مطالب:

 مدار معادل ماشین سنکرون قطب برجسته  -1

 نیروي الکترومغناطیسي ناشي از سیم پیچ توزیعي  -2

 محاسبه راکتانس سنکرون  -3

 قابلیت ماشین سنکرون  -4

 حالت گذراي ماشین سنکرون  -5

 حالت دینامیکي ماشین  -6

 مفاهیم اساسي میدانهاي گردان  -7

 گشتاور در ماشینهاي سنکرون قطب صاف  -8

 تاثیر سیم پیچ توزیع شده بر ولتاز القایي و هارمونیکها  -9

 راندمان ماشینهاي سنکرون  -10

 سیم پیچها در ماشینهاي سنکرون -11

 مدار معادل ماشین سنکرون -12 

 توان اکتیو و راکتیو در ماشین سنکرون -13 

 سنکرون کردن ماشین با شبکه -14 

  ماشین سنکرون قطب برجسته     -15 

 مراجع:

 بررسي ماشینهاي الکتریکي و سیستمهاي راه انداز  پل کراس و ..... -1

  عارف درودي -سید حسین حسینیان -ماشینهاي الکتریکي -2

 

  



 

 

 واحد 3 2 قدرت يها ستمیس يبررسدرس:  عنوان
و 1قدرت يستمهایس يبررس(: ازین)هم ازینشیپ

 (3يکیالکتر ينهای)ماش

 قدرت با هدف ایجاد توانایي در تحلیل شرایط دائمي و شرایط گذرا مانند خطاآشنایي با سیستم  :هدف

 :مطالب رئوس

سازي سیستم، تعیین پارامترهاي مدل، سازي، طرح سوال، مدلسازي، مقدمه، مراحل شبیه: شبیهفصل اول -1

 The Color Books ofمقاله:  سازي،گیري و اجرا، موارد شبیهسازي و تجزیه مسأله، تحلیل، تصمیمشبیه

the Industry Application Societyسازي، روش پژوهش، شرح ، استانداردها، مجالت علمي، انواع شبیه

  ،SIسازي، سیستم آحادي هاي مشابهمختصري از پروژه

فصل دوم: مفاهیم مدارهاي جریان متناوب در حالت سینوسي مانا، نمایش فازور، امپدانس عناصر غیر فعال،  -2

 فاز متعادل،ان مختلط در مدارهاي سینوسي مانا، بار سهتو

هاي قدرت و مقادیر نسبت به واحد، مقادیر نسبت به واحد، مقادیر نسبت به واحد فصل سوم: نمایش سیستم-3

ال، تغییر مبنا، بردارهاي یکه، فازه، انتخاب مقادیر نسبت به واحد در دو سر یک ترانس ایدهدر مدارهاي سه

امپدانسي، خط انتقال انرژي یا کابل، ترانسفورماتور، مدار معادل بار استاتیک، ماشین آسنکرون )القایي(، دیاگرام 

، نمایش مدار معادل %UKنمایش دیاگرام امپدانسي، مزایاي سیستم پریونیت، نمایش امپدانس ترانس توسط 

 ، پیچهترانس سه سیم

بار و کنترل آن، رابطه بین توان اکتیو و فرکانس، تبادل بین کنترل فرکانس و کنترل ولتاژ، فصل چهارم: پخش-4

م دو بار براي یک سیستبار، تعریف معادالت پخشهاي قدرت، تعریف مسأله پخشتقسیم محاسبات در سیستم

بار، کنترل توان راکتیو، عمل أله پخشباري، حل مسباس nبار براي یک سیستم باري، تعریف معادالت پخشباس

چنجر، استفاده از تپ جهت تقسیم توان ین دو چنجر، مدل ترانسفورماتور مجهز به تپتنظیم ولتاژ توسط تپ

 بار، بار، نیاز به پخشهاي صنعتي بعنوان تپ، معني پخشترانس موازي، معرفي ولتاژ اسمي ترانس

بندي حاالت گذرا از نظر رنج هاي قدرت، مقدمه، تقسیمدر سیستمحاالت گذرا -فصل پنجم: اتصال کوتاه-5

کننده، مدل ترانس،  مدل خط، مدل بار، منابع ایجاد جریان اتصال کوتاه، وظیفه وسائل قطع زماني، اتصال کوتاه،

مدل ماشین سنکرون، تقریب در مدل ماشین سنکرون، مدل موتور آسنکرون، طریقه انجام محاسبات اتصال 

، تعیین کلید قدرت، مقایسه استانداردهاي SCCه، تقریب در محاسبات اتصال کوتاه، سطح اتصال کوتاه یا کوتا

نفي و هاي مثبت، مهاي متقارن، شبکهکوتاه دینامیک، اتصال کوتاه نامتقارن، مولفهکوتاه با اتصالموجود اتصال

و دو، مدل صفر، یک و دو خط یا کابل،  هاي صفر، یک، قرارداد نمایش جریانKVL، قانون KCLصفر، قانون 

مدل صفر، یک و دو ژنراتور و یا موتور سنکرون، مدل صفر، یک و دو موتور آسنکرون، مدل صفر، یک و دو 

نفي و صفر، هاي مثبت، مترانسفورماتور، تعیین مدل شبکه صفر ترانسفورماتورها، ترسیم دیاگرام امپدانسي شبکه

-L، اتصال کوتاه  L-L-G، اتصال کوتاه L-L، اتصال کوتاه  L-G، اتصال کوتاه بررسي اتصال کوتاه نامتقارن

L-L اتصال کوتاه ،L-L-L-G ، 



 

 

 

 

هاي ستاره مثلث، هاي یک و دو در ترانسهاي قدرت، مقدمه، تغییر فاز جریان: پایداري سیستمششمفصل -6

کت ، معادله اساسي حرهاي سنکرونماشین، معادله اساسي حرکت در دو نقطه ینب يتوان انتقال سازيروش شبیه

ماشین سنکرون، مدل ماشین سنکرون، مدل ماشین آسنکرون، مدل بار استاتیک، توجییه مسأله پایداري،  nبراي 

هاي افزایش پایداري سیستم، تقریب در حل به روش سطوح معادل، کامپیوتر آنالوگ، روش دیجیتال، روش

نهایت، مدار معادل یک معادل دو ژنراتور سنکرون، تعریف شبکه بيسازي، هاي معادلپایداري و روش محاسبات

 PASHAسازي حاالت گذرا در برنامه ژنراتور و بار ثابت، معادل دو شبکه بزرگ به هم پیوسته، شبیه

 مراجع:

 ، نهر دانش1393، قدرت يشبکه ها یل)جلد دوم(تحلیکيقدرت الکتر يها یستمسم. عابدي،  -1

 ، دانشگاه صنعتي امیرکبیر1387، (1قدرت ) يها یستمس يبررسح. عسکریان ابیانه، ح ترکمن،  -2

 ، دانشگاه صنعتي امیرکبیر1398، قدرت يها یستمدرس یشرفتهحفاظت پح.عسکریان ابیانه، ا. پورکیواني،  -3

4- Saadat, Hadi. "Power System Analysis. 3. utg." (2010): 438-498. 

 

  



 

 

 1نیاز(: بررسي سیستمهاي قدرتنیاز )همپیش واحد 3 عنوان درس: عایق و فشار قوي

این درس به اصول و مباني مهندسي فشارقوي مي پردازد و در ضمن فیزیک عایقها و مباني  تئوري  هدف:

 شکست در عایقها را مورد بررسي قرار مي دهد.     

 رئوس مطالب: 

  هاي الکتریکيمحاسبه میدان-1

 هاي ایمني براي کار با ولتاژهاي باال ـ توصیه2

  dcو ACهاي قوي ـ تولید ولتاژ3

 ضربه  تولید ولتاژهاي قوي ـ4

  گیري ولتاژهاي قويـ اندازه5

 هاي قويگیري جریاناندازه-6

 قـ گازهاي عای7

 ع هاي مایـ عایق8

 هاي جامد ـ عایق9

 ها ـ تقسیم بار و پتانسیل بر روي عایق10

 هاي واگنرنظریهـ 11

 فروپاشي حرارتي ـ 12

  ـ فروپاشي الکتریکي13

  ـ فروپاشي حرارتي ـ الکتریکي14

 ها ها از دید ساختار شیمیائي آنبندي عایقـ تقسیم15

 مراجع:

1-Kuffel And W.S. Zaengl , "High Voltage Engineering Fundamentals" , 

Pergamon Press ,1984, NY , USA  

2-Adolf J. Schwab , "High Voltage Measurement Techniques" , M.LT. Press 1972, 

Massachusetts USA  

3-J.S.T. Looms "Insulators For High Voltages" , Peter Peregrinus Ltd., 1988, 

London,UK 

 ایران -، تهران1963محمد قلي محمدي، فیزیک و تکنولوژي عایقهاي الکتریکي، انتشارات پژوهش، -4

 

  



 

 

 

 

 2بررسي سیستم قدرت نیاز(: نیاز )همپیش واحد 3 حفاظت و رله عنوان درس: 

در این درس اصول حفاظت خطوط انتقال ، حفاظت ترانسفورماتورها، ژنراتورها، شینه ها و همچنین هدف: 

 کاربرد آن در شبکه هاي کوچک ارائه مي شود.

 رئوس مطالب: 

 عملکرد نحوه حفاظتي،توضیح هاي رله ساختماني قدرت،اصول هاي شبکه حفاظت مقدماتي)اهمیت اصول-1

 حفاظتي( نواحي گرفتن قرار هم پشتیبان،روي و اصلي قدرت،حفاظت کلیدهاي

 نامتقارن( خطاهاي و متقارن هاي متقارن،مولفه خطاهاي ( قدرت شبکه در خطا آنالیز-2

 ترانسفورماتور حفاظتي،مدل جریان ترانسفورماتور ولتاژ)خصوصیات و جریان حفاظتي ترانسفورماتورهاي-3

 حفاظتي( ولتاژ کارکرد،ترانسفورماتورهاي نحوه و جریان ترانسفورماتور حفاظتي،مشخصات جریان

 هاي کاهشي،رله مشخصه منحني با ها رله کار زیاد،اصول جریان هاي رله زمین)انواع و زیاد جریان حفاظت-4

 ي(کاهش منحني با زیاد جریان هاي رله هماهنگي ها،تنظیم رله سایر با همراه زمین و زیاد جریان

 هماهنگي( فیوزها،قواعد کارکرد،انواع لحاظ به فیوزها فیوزها،تقسیم بندي مشخصات و )تعاریففیوزها-5

 دیستانس،ورودیهاي رله هاي دیستانس،انواع رله دیستانس،ساختمان رله هاي کار )اصولدیستانس حفاظت-6

 دیستانس( رله هماهنگي و دیستانس،تنظیم رله

 تفاضلي( حفاظت گردش،اصول جریان حفاظت )سیستمهايتفاضلي حفاظت-7

 پراکنده،حفاظت تولیدات ژنراتورها،حفاظت )حفاظت ها شینه و ترانسفورماتورها ژنراتورها، حفاظت-8

 شینه ها( ترانسفورماتورها،حفاظت

 مراجع:

 ام 11 چاپ امیرکبیر، دانشگاه انتشارات عسکریان، دکتر آقاي تالیف رله ها، و حفاظت کتاب-1

 

  



 

 

 1نیاز(: فیزیک نیاز )همپیش واحد 2 عنوان درس: ترمودینامیک عمومي

شناخت و بررسي قوانین اول و دوم ترمودینامیک، مدلسازي تحلیلي سیستمهاي انرژي بر اساس اصول : هدف

 بررسي و تحلیل قوانین اول و دوم ترمودینامیک  براي تولید انرژي الکتریکي     ترمودینامیک

 رئوس مطالب:

  ترمودینامیک منظر ماده از خواص -1

 داخلي  انرژي -2

 بقاي جرم  قانونانتالپي،  -3

 بقاي جرم  قانون، سیستمهاي بسته -4

 اول ترمودینامیک  قانون، سیستمهاي باز -5

 اول ترمودینامیک  قانون، سیستمهاي بسته -6

 و قانون دوم ترمودینامیک  انتروپي، سیستمهاي باز -7

  دوم ترمودینامیک قانون، سیستمهاي بسته -8

 سیستمهاي باز -9

 مراجع:

1- M. J. Moran and H. N. Shapiro 

Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 5th Ed., John Wiley & Sons, New 

Jersey, 2015. 

 -انتشارات دانشگاه صنعتي امیرکبیر -دکتر مرتضي محمدي اردهالي -تولید و نیروگاههاي انرژي التریکي -2

 1395 -چاپ سوم

 

 

  



 

 

 

 

 (2نیاز(: ) بررسي سیستمهاي قدرت نیاز )همپیش واحد 1 آز سیستمهاي قدرتعنوان درس: 

 2هاي قدرت و بررسي سیستم 1هاي قدرت سیستمهاي دروس بررسي تجربه عملي و توسعه آموختههدف: 

 رئوس مطالب:

هاي هریک استفاده از نرم افزار هاي قدرت و بررسي ویژگيافزارهاي آنالیز سیستمفصل اول: آشنایي با نرم-1

 پاشا نرم افزار پویا و طریقه نمره دهي اتوماتیک تمرینها، 

 با نمره دهي اتوماتیک،  5-4-3-2-1، شامل تمرینهاي  بارفصل دوم: آشنایي با محاسبات پخش-2

 با نمره دهي اتوماتیک 4-3-2-1کوتاه، شامل تمرینهاي فصل سوم: آشنایي با محاسبات اتصال-3

 با نمره دهي اتوماتیک  5-4-3-2-1فصل چهارم: آشنایي با محاسبات پایداري، شامل تمرینهاي -4

  فازي،ک فرکانس، دینامیک فرکانس، وصل در شرائط غیر همفصل پنجم: آشنایي با محاسبات دینامی-5

 با نمره دهي اتوماتیک، 2-1فصل ششم: آشنایي با حفاظت در برنامه پاشا، شامل تمرینهاي -6

 هاي قدرتفصل هفتم: نمونه سواالت امتحاني آزمایشگاه آنالیز سیستم-7

 مراجع:

1- Shahram Montaser Kohsari, Manuscripts on Power System Analysis 1, 2 and 

Power System Distribution. 

2- Power Apparatus & System Homological Analysis (PASHA) software Manual. 

3- John J. Grainger, William D. Stevenson, Power System Analysis, McGraw-Hill, 

1994. 

4- Olle Ingemar Elgerd, Electric Energy Systems Theory: An Introduction, Tata 

McGraw-Hill, 1983. 

5- Mohamed E. El-Hawary, Electrical Power Systems: Design and Analysis 

Revised Printing Edition, Wiley-IEEE Press; Revised Printing edition (March 9, 

1995). 

6- Turan Gonen, Modern Power System Analysis 2nd Edition, CRC Press; 2nd 

edition (February 25, 2013). 

7- Fred I. Denny and David E. Dismukes, Power System Operations and Electricity 

Markets, CRC Press; 1st edition (June 13, 2002). 

 

  



 

 

 نیاز(: الکترونیک صنعتينیاز )همپیش واحد 1 الکترونیک صنعتيآزمایشگاه عنوان درس: 

دردرس الکترونیک صنعتي به موضوع کاربرد المانهاي نیمه هادي براي کنترل و تبدیل انرژي الکتریکي  هدف:

مي پردازد. در آزمایشگاه الکترونیک صنعتي متناسب با موضوع درس به بررسي انواع کلیدهاي نیمه هادي و 

پرداخته مي  ) AC to ACو  DC-to-DC، مبدل  DC to AC، اینورتر  AC to DCمبدلها )یکسوساز 

 شود.

  رئوس مطالب:

 ،   Simulink & PSB شبیه سازي مدارات ساده براي آشنایي با  -1

 ،  Simulink & PSBآشنایي با مدل تایریستور و مدارهاي فرمان آن در  -2

 سازي مبدل تکفاز دوبل آلترنانس، برشگرهاي جریان متناوب ، شبیه -3

 فاز تک آلترنانس،  سازي مبدل سهشبیه -4

 بررسي پل گرتز )یکسو کننده سه فاز ( نیمه کنترل و تمام کنترل،  -5

 )برشگرها(،  DCبه  DCهاي بررسي عملکرد مبدل -6

  ، Chopperمدارهاي   -7

 IGBTفاز با کلید سازهاي منبع ولتاژ تکفاز و سهمتناوب -8

 مراجع:

 .1دوره چاپ 1387 رال انتشا، س 362 تعداد صفحه، مرسل ، انتشارات عباس کتابي،  الکترونیک صنعتي - 1

2 - Fundamentals of Power Electronics, Robert W. Erickson, Dragan Maksimović, 

3rd ed. 2020 Edition, springer. 

3- Power Electronics with MATLAB, L. Ashok Kumar, A. Kalaiarasi, Y. Uma 

Maheswari, 1st Edition,  548 pages, November 24, 2017, Cambridge University 

Press. 

4 - Power Electronics Kindle Edition, Hidaia Mahmood Alassouli, October 25, 

2018, 142 pages 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=L.+Ashok+Kumar&text=L.+Ashok+Kumar&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=A.+Kalaiarasi&text=A.+Kalaiarasi&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_3?ie=UTF8&field-author=Y.+Uma+Maheswari&text=Y.+Uma+Maheswari&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_3?ie=UTF8&field-author=Y.+Uma+Maheswari&text=Y.+Uma+Maheswari&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/Dr-Hidaia-Mahmood-Alassouli/e/B07BH5HS7L/ref=dp_byline_cont_ebooks_1


 

 

 

 

 

 نیاز(: عایق ها و فشار قوينیاز )همپیش واحد 1 آزمایشگاه فشار قويعنوان درس: 

انجام آزمایش هاي عملي در مورد بعضي از مباحث آموخته شده  در درس عایقها و فشارقوي و آموختن  هدف:

 کار با ولتاژهاي باال

  رئوس مطالب:

 گاز ها )هوا( به ازاي میدانهاي همگنبررسي رفتار  -1

 بررسي رفتار گاز ها )هوا( به ازاي میدانهاي غیرهمگن  -2

 رسم گراف ضریب هموژن بودن بر حسب ضریب هندسي  -3

 بررسي رفتار مقره ها به ازاي میدان الکتریکي  -4

 بررسي استقامت الکتریکي روغن  -5

 چکونگي تولید امواج ضربه و بررسي پارامتر ها ژنراتور ضربه بر شکل موج آن  -6

 عیب یابي کابل ها  -7

 مقره ها  %50تعیین ولتاژ شکست سطحي  -8

 تعیین ظرفیت خازن و تانژانت دلتا عایق توسط پل شرینگ -9

 مراجع:

 1375-ریرکبیانتشارات دانشگاه ام – يمحمد يمولف دکتر محمد قل–اصول مهندسي فشارقوي الکتریکي  -1

 ریرکبیام يدانشکده مهندسي برق دانشگاه صنعت -جزوه راهنماي آزمایشگاه فشارقوي -2

3-E. Kuffel and W. S. Zaengle, “ High voltage engineering Fundamentals, 

Pergamon Press, 1984, NY, USA 

 
  



 

 

 نیاز(: )حفاظت و رله(نیاز )همپیش واحد 1 آزمایشگاه حفاظت و رلهعنوان درس: 

 ساعت 32در قالب رله و حفاظت به صورت عملي تجربه عملي و توسعه آموخته هاي درس  هدف:

  رئوس مطالب:

 آموزش در این درس به سه دسته تقسیم میگردد. 

 CTاصول حفاظت سیستم هاي قدرت، نیازمندیهاي حفاظت مانند  جلسه اول:دسته اول، باز آموزي تئوري: -1

Distance )اصول حفاظت دیستانس  جلسه دوم: (Over Current)حفاظت بیشینه جریان یا ها،  PTو 

Protection) اصول حفاظت دیفرانسیل یا تفاضلي ،(Differential Protection) 

و شبیه سازي  PSCADآموزش شبیه سازي با نرم افزار  جلسه سوم:دسته دوم، شبیه سازي کامپیوتري: -2

شبیه سازي سیستم قدرت و حفاظت با رله  جلسه چهارم:( OCسیستم قدرت نمونه با حفاظت اضافه جریان )

 هاي دیستانس، تفاضلي و استفاده از کتابخانه نرم افزار و طراحي منطق رله ها

سمت اول حفاظت اضافه جریان و تنظیمات رله اضافه جریان به ق جلسه پنجم:دسته سوم، آزمایشات عملي: -3

استفاده و کاربردهاي پیشرفته تر از حفاظت اضافه جریان براي شناسایي خطاهاي  جلسه ششم:صورت مقدماتي 

مطالب پیشرفته تر  جلسه هشتم:ها  CTاصول حفاظت دیفرانسیل و شناسایي  جلسه هفتم:متقارن و نامتقارن 

نس حفاظت دیستا جلسه نهم:رانسیل در بررسي و واکاوي سیم پیچ هاي مقاوم و تحریک کننده در حفاظت دیف

ي و آشنای جلسه دهم:و شبیه ساز عملي سیستم قدرت و خط انتقال و انجام آزمایش عملي حفاظت دیستانس 

 نعتي وبه منظور تست رله هاي ص "وبکو امیرکبیر"ساخت شرکت دانش بنیان  AMT 105تستر رله کار با 

 آشنایي با رله ساخت همان شرکت و تست آنها

 مراجع:

 1395 ور،یشهر -تهران(  یکتکن ي)پل یرکبیرام يدانشگاه صنعت، حفاظت و رله ها یانه،اب یانعسکر ینحس -1

 1395اسفند، ، کانون نشر علوم، PSCADنرم افزار  يآموزش کاربرد، محمودوند دیمج -2

 /Tester AMT105"، www.vebko.ir"از دستور العمل هاي استفاده  -3

 ،AMR-M Multifunctional Protective Relay:Relay AMR "استفاده از  يدستور العمل ها -4

www.vebko.ir/ 

 ،TERCOدستور العملهاي استفاده از تجهیزات آزمایشگاهي حفاظت از سیستمهاي قدرت شرکت -5

www.tercosweden.com/ 

 

  

https://www.vebko.ir/
https://www.vebko.ir/


 

 

 

 

 واحد 3 روگاهید و نیعنوان درس: تول
و )  يک عمومینامیاز(: ترمودیناز )همینشیپ

 (3يکیالکتر ينهایماش

 اصول مهندسي نیروگاه ها و تولید انرژي الکتریکي    هدف: 

 :رئوس مطالب

  بخارينیروگاههاي  -1

  و نیروگاههاي سیکل ترکیبي نیروگاههاي گازي -2

  تجهیزات نیروگاهي -3

  برق آبي و پمپ ذخیره اي روگاههاينی -4

  نیروگاههاي هسته اي -5

  بادي -خورشیدي -ژئو ترمال: الکتریسیته نیروگاههاي جدید تبدیل اشکال مختلف انرژي به -6

  برنامه ریزي فني و اقتصادي مشارکت نیروگاههاي مخلف در تامین بار شبکه -7

  نیروگاهها در جهت کنترل، مدلسازي و عیب یابي هوش مصنوعيپیشرفته:  مباحث -8

 مراجع:

انتشارات دانشگاه صنعتي  -اردهاليدکتر مرتضي محمدي تالیف: -تولید و نیروگاههاي انرژي التریکي-1

  1395 -چاپ سوم-امیرکبیر

2-El-Wakil, M.M., Power Plant Engineering, 1984, McGraw-Hill, New York    

 

  



 

 

 (3)ماشین الکتریکياز(: یناز )همینشیپ واحد 3 ن مخصوصیعنوان درس: ماش

سرو،  يسنکرون کوچک، موتورها ي، موتورهایيتک فاز القا يموتورها يبا انواع و کاربردها یيآشنا:هدف

 يبدون جاروبک و موتورها DC ي، موتورهايپله ا يجاروبک دار تک فاز و چندفازه، موتورها AC  يموتورها

 چ رلوکتانسیسوئ

 رئوس مطالب:

  تک فاز يل موتورهایتحل يو متقاطع برا يچرخش يدان هایم ي، تئوریيتک فاز و دوفاز القا يموتورها -1

  داریل عملکرد حالت پایتحل يبرا یيتک فاز القا يمدار معدل موتورها -2

  فاز جدا ي، انواع موتورهایيتک فاز القا يانواع موتورها -3

  يرلوکتانس يقطب چاکدارها، موتورها ي، موتورهایيتک فاز القا يانواع موتورها -4

  ممیماکز ياندازد گشتاور راهیتول يفاز جدا برا يموتورها يفرع يهاچیپمین مقدار خازن و مقاومت سییتع -5

  DQ يمحورها يها بر مبنانیماش يکینامیو معادالت د يکیالکتر يهانیجامع ماش يبر تئور يامقدمه -6

  جامع يبر اساس معادالت تئور یيتک فاز القا يک موتورهایل استاتیتحل -7

 يهاس و مشخصهیسترزیه يرلوکتانس سنکرون، متورها يسنکرون تک فاز، اصول موتورها يموتورها -8

  ل عملکرد آنی، و تحلAC، سرو موتور ACتاکومتر  -9 سرعت -گشتاور

دان یم يهادار در حالتجاروبک AC يچر موتورهایآرم چیپمیدار، القا ولتاژ درسجاروبک AC يموتورها -10

کاهش  يهاون و روشیدار، اثرات کموتاسجاروبک AC يد گشتاور در موتورهای، توليدان چرخشیو م ينوسان

  آن

 يم سرعت و کاربردهای، روش تنظيسر ACموتور  يهافاز، ساختمان و مشخصهتک يسر AC يموتورها -11

  AC يموتور سر

  يونیپالسی، ومتور ريفرکانس يهاآن، مبدل يهاورسال و مشخصهیموتور ان -12

  م سرعتیسرعت و گشتاور ، تنظ يهاعملکرد، مشخصهموتور شراگ، ساختمان، نحوه  -13

ک یتحر يمم، مدارهایگشتاور ماکز يهاها، مشخصه، ساختمان و نحوه عملکرد آنياپله يموتورها -14

  کنترل در محدوده ؟ مجاز يهاحالت ينرخ پالس و بررس -، مشخصه گشتاورياپله يموتورها

 يهاها، روشدائم، ساختمان و نحوه عملکرد آن يون آهنربابدون جاروبکو موتور سنکر DC يموتورها -15

نورتر یبدون جاروبک با ا DCک موتور ی يسازهیو شب يکینامیمختلف، معادالت د يهاان درسرعتیکنترل جر

  ن موتورهایا يصنعت يفازه، کاربردهاسه

 يمختلف، کاربردها يک فازهایتحر يهاها، روشچ رلوکتانس، ساختمان و نحوه عملکرد آنیسوئ يموتورها -16

   يها، محاسبه گشتاور رلوکتانسآن يصنعت

 مراجع:

     تئوري جامع ماشین هاي الکتریکي تالیف بیمب هرا-1



 

 

 

 

 

 1نیاز(: بررسي سیستمهاي قدرت نیاز )همپیش واحد 3 عنوان درس: تاسیسات الکتریکي

 طراحي تاسیسات الکتریکي و مهندسي روشنایي در محیطهاي مختلف    هدف: 

 : رئوس مطالب

  درس طرح –  مقدمه -1

  روشنایي مهندسي بر اي مقدمه -2

 ... (  و روشنایي شدت و نوري شار نور، شدت)  روشنایي مهندسي اصلي کمیتهاي تعاریف -3

 ( فتومتري) روشنایي مهندسي کمیتهاي گیري اندازه -4

 ( مصرف ،کم گازي ملتهب، المپ کارکرد اصول و ساختمان) نور تولید منابع با آشنایي -5

  نقطه به نقطه روش روشنایي محاسبات -6

 ( فضا شاخص) لومن روش بسته هاي محیط روشنایي محاسبات -7

  اي ناحیه تقسیم روش بسته هاي محیط روشنایي محاسبات -8

  معابر روشنایي طراحي -9

  بار مدیریت و تابلوها محل و تقاضا میزان تعیین -10

  ایمني و حفاظت -11

  انرژي توزیع هاي شبکه -12

  قدرت کلیدهاي -13

  کشي کابل و کابل -14

  الکتریکي و حفاظتي کردن زمین -15

  قدرت ضریب تصحیح سیستم طراحي -16

  اضطراري برق -17

  کاربردي هاي نقشه تهیه -18

    برآورد و متره -19

 مراجع:

  1370,2 چهارم چاپ انتشار، سهامي شرکت کلهر، حسن دکتر تالیف الکتریکي، تاسیسات مهندسي - 1

  1377,3 دهم چاپ انتشار، سهامي شرکت کلهر، حسن دکتر تالیف روشنایي، مهندسي -2

 ت مهندسي.نظاما دفتر ساختمانها، برقي تاسیسات اجراي و طرح:  13 مبحث ایران، ساختماني ملي مقررات -3

  1364,5 دوم چاپ هنر، انتشارات سلطاني، مسعود تالیف نیروگاه، تجهیزات – 4

    .1362 دوم چاپ دهخدا، انتشارات سلطاني، مسعود تالیف برداري، بهره و الکتریسته تولید -5

  



 

 

عنوان درس: طرح خطوط هوایي انتقال انرژي 

 و پروژه
 واحد 3

 )عایق و فشار قوي(نیاز(: نیاز )همپیش

    نیرو انتقال خطوط هدف: طراحي

 رئوس مطالب:

  مکانیکي طراحي مفاهیم -1

 فلش و کشش محاسبات -2

  سیم بر هوایي و آب شرایط اثر -3

  وضعیت تغییر معادله حل -4

  برج محل تعیین -5

  کلیدزني ولتاژ اضافه -6

  گذرا ولتاژ اضافه -7

  برگشتي جرقه نرخ محاسبه -8

  صاعقه برخورد از ناشي ولتاژ اضافه محاسبه -9

  گارد سیم محل محاسبه -10

  عایقي استقامت بر آلودگي اثر -11

 ولتاژ گرادیان محاسبه -12

  حرارتي مقطع سطح محاسبه -13 

     تلویزیوني و رادیویي تداخالت محاسبه -14

 مراجع:

1- Transmission Line Reference Book, 345 KV and Above, by Electric Research 

Council, Jan 1, 1975 

2- Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading (Asce Manuals 

Reports on Engineering Practice), by C. Jerry Wong, editor, et al., Oct 1, 2009 

 وان مشخصات فني عمومي و اجرایي پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقالنهاي وزارت نیرو و توانیر با عنشریه -3

 

  



 

 

 

 

 واحد 3 عنوان درس: طرح پستهاي فشار قوي و پروژه
عایق ها )و  2نیاز(: بررسي قدرت نیاز )همپیش

 (و فشار قوي

قويهاي فشار تعیین مشخصات فني تجهیزات و طراحي پست هدف:  

 رئوس مطالب:

 ها، بندي و هاديشینه -1

 ترانسفورماتور قدرت،  -2

 کلید قدرت،  -3

 ترانسفورماتور جریان،  -4

 ترانسفورماتور ولتاژ،  -5

 سکسیونر و تیغه زمین،  -6

 سیستم زمین،  -7

 ترانسفورماتور زمین کمکي،  -8

 سیستم حفاظت از صاعقه -9

 مراجع:

 قوي، تالیف دکتر رحمت اهلل هوشمند، انتشارات دانشگاه اصفهانهاي فشار طراحي پست -1

 هاي وزارت نیرو و توانیر با عتوان مشخصات فني عمومي و اجرایي پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقالنشریه -2

 

  



 

 

 کنترل يدروس تخصص -11-5

 2نیاز(: ریاضي نیاز )همپیش واحد 3 عنوان درس: جبرخطي

در این درس دانشجویان با مفاهیم جبرخطي که پیشنیاز ریاضي الزم را براي علوم مهندسي به ویژه  هدف:

مهندسي برق صرفنظر از حوزه تخصصي آنها فراهم مي سازد، آشنا مي شوند. از مفاهیم ارائه شده در این درس 

خطي، فضاهاي برداري، نگاشت  مي توان به جبر ماتریس ها، دترمینان، نرم ها و تعامد، دستگاه معادالت جبر

هاي خطي، بردارها و مقادیر ویژه، تبدیل هاي تشابهي، ماتریس هاي مثبت معین، فرم جردن و تجزیه مقادیر 

منفرد اشاره نمود. در انتها نیز با کاربرد آن در یکي از مباحث مهندسي برق تحت عنوان تحلیل فضاي حالت 

  د.آشنا مي شون LTIسیستم هاي 

  طالب:رئوس م

مقدمه اي بر بردارها )بردارها، جمع برداري و ضرب اسکالر، ترکیب خطي، حاصلضرب نقطه اي یا داخلي، نرم -1

 بردار، نرمال سازي، فاصله، زوایا و تصاویر، بردارهاي متعامد( 

)جمع ماتریس ها و ضرب اسکالر در ماتریس، مشتق و انتگرال یک ماتریس،   1مقدمه اي بر ماتریس ها -2

ترانهاده یک ماتریس، ماتریس مربعي ، قطر و اثر ماتریس مربعي، ماتریس هماني و اسکالر، چندجمله اي هاي 

ون پذیر، ماتریس الحاقي، ماتریس ماتریسي، دترمینان ماتریس، کهادها و همسازه ها، قاعده کرامر، ماتریس وار

 معکوس( 

) ماتریس هاي بلوکي، ماتریس متقارن، ماتریس شبه متقارن، ماتریس متعامد، 2مقدمه اي بر ماتریس ها -3

ماتریس مختلط، ماتریس مزدوج، ماتریس ترانهاده مزدوج، ماتریس هرمیتي، ماتریس شبه هرمیتي، ماتریس 

 ، معیار سیلوستر( یکاني، ماتریس نرمال، نرم ماتریس ها، تعیین عالمت ماتریس ها، صورت درجه دوم

)دستگاه مربعي، دستگاه همگن، مجموعه جواب دستگاه، ماتریس افزوده سیستم،  1دستگاه معادالت خطي -4

دستگاه معادالت خطي سازگار/ناسازگار، معادله خطي تبهگون، دستگاه معادالت بدحالت، عدد حالت، دستگاه 

گوسي، الگوریتم جایگزیني پسرو، عملیات هاي هم ارز، اعمال مقدماتي، ماتریس مقدماتي، روش حذف 

 محورگیري، صورت مثلثي، صورت پلکاني، فرم سطري پلکاني استاندارد، 

) روش گوس جردن، محاسبه ماتریس معکوس از روش گوس جردن، فرم سطري 2دستگاه معادالت خطي -5

با روش  LU، تجزیه با روش حذفي گوسي بدون محورگیري LU، تجزیه LUپلکاني کاهش یافته، روش تجزیه 

با استفاده از ماتریس هاي  PLUبا روش حذفي گوسي با محورگیري، تجزیه  PLUماتریس هاي بلوکي، تجزیه 

بلوکي، روش تجزیه چالسکي، مثال هاي کاربردي از شبکه، مدل اقتصادي لئونتیف، معادالت الکتریکي و 

 شیمیایي، درونیابي چند جمله اي ها 

ي برداري و میدان، مثالهایي از فضاي برداري، زیرفضاي برداري، اشتراک زیرفضاها، فضاهاي برداري )فضا-6

ترکیب خطي، زیرفضاي سطرهاي/ستون هاي یک ماتریس، مجموعه هاي پدید آورنده یا مولد، وابستگي و 

وي صورت ز راستقالل خطي بردارها، پایه و بعد در فضاي برداري، بعد زیرفضا، رتبه ماتریس، یافتن پایه و رتبه ا



 

 

 

 

سطري پلکاني، مختصات ، تغییر پایه در فضاي برداري، فضاي گستره ماتریس، پوچي و فضاي پوچي ماتریس، 

 زیرفضاهاي اساسي ماتریسها( 

تبدیل هاي خطي و ماتریس ها )نگاشتها یا توابع، توابع یک به یک و پوشا، توابع ماتریسي، ترکیب توابع، توابع -7

)نگاشت( خطي، ماتریس و تبدیل خطي، یکریختي فضاهاي برداري، فضاي پوچ و فضاي هماني و وارون، تبدیل 

گستره تبدیل خطي، رتبه و پوچي تبدیل خطي، یکریختي ها، نمایش ماتریسي عملگر خطي، ماتریس تغییر 

 پایه، ماتریس هاي مشابه(

صه، قضیه کیلي همیلتون، روش تواني، مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه )مقادیر ویژه، بردارهاي ویژه، معادله مشخ-8 

، قطري سازي ماتریس مربعي، قطري سازي با مقادیر ویژه غیرتکراري و تکراري، فرم قطري بلوکي، QRتجزیه 

فرم همبسته، فرم کانونیکال جردن، قطري سازي ماتریس هاي متقارن حقیقي، چند جمله اي کمین(، مثال 

 الت دیفرانسیلي ( هاي کاربردي )زنجیره مارکوف ، حل معاد

فضاهاي ضرب داخلي ، تعامد، مساله حداقل مربعات )فضاهاي ضرب داخلي، مجموعه هاي متعامد، متعامد -9

تجزیه  ،QRسازي، فرایند یکامتعامد سازي گرام اشمیت ، فضاهاي برداري نرم دار، مساله حداقل مربعات، تجزیه 

 از حداقل مربعات، سري فوریه( چالسکي(، مباحث کاربردي ) برازش مدل با استفاده 

تجزیه مقادیر منفرد ) مقادیر منفرد،تعیین رتبه ماتریس، نرم دو ماتریس، تجزیه بر اساس مقادیر منفرد، -10

زیرفضاهاي اساسي ماتریس، محاسبه دترمینان و معکوس ماتریس، ماتریس شبه معکوس و حل مساله حداقل 

 در شناسایي الگو(   PCAالگوریتم مربعات(، کاربردها )فشرده سازي تصاویر، 

چندجمله ایها و توابع ماتریسي )توابع و چندجمله ایهاي ماتریسي، قضیه کیلي هامیلتون، محاسبه چند -11

جمله ایهاي ماتریسي، محاسبه ماتریس معکوس، محاسبه توابع ماتریسي، مدلسازي فضاي حالت سیستم هاي 

ال حالت، روشهاي خطي، تبدیل هاي همانندي و تحقق هاي فضاي حالت، حل معادالت حالت، ماتریس انتق

روش سري ها، روش کیلي همیلتون، روش سیلوستر، روش تبدیل الپالس، روش  -محاسبه ماتریس انتقال حالت

 قطري سازي(    

 مراجع:

جبر خطي ،سیمور لیپشوتس،مارک لیپسون، ترجمه دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي، انتشارات نوپردازان، -1

1391     

 

  



 

 

 واحد 3 مدرنعنوان درس: کنترل 
سیستمهاي کنترل خطي و نیاز(: نیاز )همپیش

 جبرخطي

 راحيط ، سیستم پذیري رویت و پذیري کنترل تحلیل ، دینامیکي سیستم یک حالت فضاي هدف: نمایش

 باشد مي رویتگر طراحي 4 حالت فیدبک روش با کننده کنترل

 رئوس مطالب: 

 معرفي سیستم هاي استاتیکي و دینامیکي -1

 مروري بر تئوري هاي کنترل کالسیک و بیان ضعف هاي آن -2

 .نمایش سیستمهاي غیرخطي در فضاي حالت، خطي سازي و استخراج تقریب خطي آنها -3

 .نمایش سیستمهاي خطي در فضاي حالت و حل معادالت آنها -4

 .يستمیل سیآشنایي با مفاهیم جبر خطي، تبدیلهاي همانندي و استفاده آنها در تحل -5

 .تعریف کنترل پذیري، معرفي ماتریس کنترل پذیري و تجزیه سیستمهاي کنترل ناپذیر -6

 .تعریف رؤیت پذیري، معرفي ماتریس رؤیت پذیري و تجزیه سیستمهاي رؤیت ناپذیر -7

 .کنترل پذیري و رؤیت پذیري سیستمهاي به هم پیوسته موازي، سري و اتصال فیدبکي -8

 .تئوري هاي تحقق -9

 .یف پایداري و روشهاي تحلیل پایداريتعر -10

 .سیستمهاي کنترل خطي فیدبک حالت -11

 .طراحي رؤیتگرهاي خطي -12

 .طراحي سیستمهاي فیدبک حالت همراه با رؤیتگر -13

 )سیستمهاي کنترل بهینه و معرفي فیلتر کالمن )رؤیتگر بهینه -14

 مراجع:

 دانشگاه تهرانعلي خاکي صدیق، اصول کنترل مدرن، انتشارات  -1

حمید رضا تقي راد، مقدمه اي بر کنترل مدرن، انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي -2

3-Linear System Theory and Design, C. T. Chen, Oxford University Press, 3rd 

edition, 1999 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سیستمهاي کنترل خطينیاز(: نیاز )همپیش  3واحد  ابزار دقیقعنوان درس: 

م که در ارتباط مستقی بودهشک درس ابزار دقیق جزء یکي از مهمترین دروس دوره کارشناسي کنترل بيهدف: 

دهاي سازي و کاربرطراحي، پیاده گیري شخصیت علمي، عملي دانشجو در شکل با صنعت بوده و تاثیر زیادي در

ابزار دقیق است. این  يهاسیستم يبا مبان یياین درس آشناهدف از  هاي کنترلي و صنعتي دارد.عملي سیستم

و  یازسنسور و مبدل مورد ن یري،گبه منظور  انتخاب روش مناسب اندازه يکاف يدرس به منظور ایجاد توانای

 يکنترل صنعت هايیستمس یازمختلف و متداول مورد ن هايیتکم یريگاندازه يالزم برا يمدارات بهساز يطراح

 یانجر يسرعت، شتاب، درجه حرارت و دب یت،گشتاور، فشار، موقع یرو،شامل ن یاتکم ینشده است. ا طراحي

 یري،گمتداول اندازه يهادرس عالوه بر آموزش روش ین. در اگردنديم يباشد، که در طول ترم بررس يم یالس

 یقابزار دق هايیستمدر س شده هبکار گرفت یننو يهااز روش یکيدر خصوص  یقبه تحق یاناز دانشجو یکهر 

پروژه  یک يخود را ط هايیيحوزه، توانا ینبکار رفته در ا هايیکبا تکن يعمل یشترب یيآشنا يپرداخته و برا

 نشان خواهد داد يعمل

 رئوس مطالب:

 اي بر ابزاردقیقمقدمه -1

 بندي ادوات ابزاردقیقدسته -2

 مشخصات عمومي ادوات ابزاردقیق -3

 گیريهاي اندازهسیستمخطا در  -4

 کالیبراسیون -5

 مدارهاي بهسازي سیگنال -6

 اي بر سنسورهاي هوشمندمقدمه -7

 هاي فیزیکيگیري کمیتسنسورهاي مختلف مورد استفاده براي اندازه -8

9-EMI  وEMC یريگاندازه هايیستمدر س 

 هاي تبادل داده سیستم -10

 قیقهاي جدید در حوزه ابزاردگیريجهت -11

 مراجع:

1- Principles of measurements and instrumentations, A.S. Morris, Prentice Hall, 

2001. 

2- Electronic instrumentations and measurements, L.D. Jones and A. Foster, 

Prentice Hall, 1991. 

3- Principles of measurement systems, P. Bently, Prentice Hall, 2005. 

4- Industrial control electronics, J.M. Jacob, Prentice Hall, 1989 

 راد و سید علي سالمتي، انتشارات دانشگاههاي ابزار دقیق، حمید رضا تقيگیري در سیستممباني اندازه -5

 



 

 

 واحد 3 عنوان درس: کنترل صنعتي
سیستمهاي کنترل خطي و نیاز(: نیاز )همپیش

 )ابزار دقیق(

ارائه یک درک پایه اي از مفاهیم، اصول، دستورالعمل ها و محاسبات مورد استفاده مهندسین براي تحلیل، هدف: 

انتخاب، تعیین، طراحي و نگهداري سیستم هاي کنترل صنعتي مدرن میباشد. دانشجویان حاضر در کالس پس 

خت و بهره برداري از سیستم هاي کنترل صنعتي را از خاتمه این درس باید توانمندي الزم براي طراحي، سا

داشته باشند. این درس مرتبط با کنترل فرآیندها، تجهیزات و ادوات صنعتي میباشد. مباني و قواعد اولیه طراحي 

یک کنترل کننده  قبال در درس کنترل خطي ارائه شده است و در درس ابزار دقیق نیز به بررسي جوانب مختلف 

قه بسته کنترل پرداخته شده است. در این درس جوانب مختلف بخش باقیمانده این حلقه بخش فیدبک حل

شامل کنترل کننده و عملگر مورد بررسي قرار خواهند گرفت که  شامل روش هاي پیاده سازي، تنظیم پارامترها، 

ها با بررسي انواع عملگر اثرات تاخیر زماني در طراحي  کنترل کننده  و انواع پیشرفته آنها بهمراه طبقه بندي و

تاکید بر شیرهاي کنترل مي باشد. در این درس فقط سیستم هاي داراي یک یا دو حلقه کنترل در بخش 

طراحي مدنظر خواهند بود. ولي در مبحث پیاده سازي این قید وجود نخواهد داشت. این درس ترکیبي از مباحث 

انواع صنایع موجود به جایگاه و  نحوه کاربرد سیستم هاي  نظري و کاربردي خواهد بود. در ابتدا پس از معرفي

کنترل در آنها پرداخته خواهد شد. موضوع تاخیر هاي زماني نقش بارزي در عملکرد سیستم هاي صنعتي داشته 

و طراحي کنترل کننده ها با لحاظ تاخیرهاي زماني مبحث بعدي درس خواه بود. بعدي با توجه نقش بي بدیل 

در صنعت روش هاي مختلف پیاده سازي و تنظیم پارامترهاي آنها در ادامه ارائه خواهند  PIDهاي  کنترل کننده

شد. در ادامه به روش هاي پیشرفته تر طراحي کنترل کننده  ها شامل انواع سري، پیشخور و... ارائه مي شود. 

ین عملگرهاي مورد استفاده با انواع عملگرها در بخش بعدي توضیح داده شده و شیرهاي کنترل بعنوان مهم تر

جرییات کامل بررسي مي شوند. کنترل کننده هاي منطقي قابل برنامه ریزي  بخش انتهایي درس را تشکیل 

 مي دهد که مباني و مقدمات آن ارائه خواهد گردید

 رئوس مطالب:

 مقدمه -1

 تاریخچه مختصر، تعاریف، وضعیت فعلي، مرور مطالب درس

 هاي صنعتي و کنترل آنها آشنایي با سیستم -2

تقسیم بندي سیستم هاي صنعتي از لحاظ حوزه عملکرد، تقسیم بندي سیستم هاي صنعتي از لحاظ تعداد 

 متغیرها، انواع کنترل کننده هاي مورد استفاده در صنعت، مثال هاي عملي

 سیستم هاي با تاخیر زماني و کنترل آنها -3

ر تاخیر زماني بر عملکرد سیستم ها، طراحي کنترل کننده براي معرفي سیستم هاي با تاخیر زماني، آثا

 سیستم هاي با تاخیر زماني، کنترل کننده مبتني بر پیش بیني کننده اسمیت

 PIDپیاده سازي کنترل کننده هاي  -4



 

 

 

 

نقش نرم افزار در کنترل کننده صنعتي، کنترل کننده هاي مبتني بر میکرو پروسسور )میکرو کنترلر(، کنترل 

 کننده هاي الکترونیکي، کنترل کننده هاي نیوماتیکي، کنترل کننده هاي هیدرولیکي

 PIDتنظیم پارامترهاي کنترل کننده هاي  -5

 ،Ziegler–Nicholsاهمیت تنظیم پارامترهاي کنترل کننده ها، تنظیم دستي پارامترها، تنظیم با روش  

 تنظیم با روش هاي مبتني بر مدل، تنظیم با روش هاي بدون مدل

 کنترل کننده هاي پیشرفته -6

کنترل کننده نسبت، کنترل کننده سري، کنترل کننده پیشخور، کنترل کننده چند محدوده اي، کنترل 

 کننده وتویي، کنترل کننده چند متغیره، کنترل کننده مبتني بر مدل پیش بین

 عملگرهاي مختلفآشنایي با  -7

 تقسیم بندي عملگرها، عملگرهاي برقي، عملگرهاي نیوماتیکي، عملگرهاي هیدرولیکي، شیرهاي کنترل

 (PLC) کنترل کننده منطقي قابل برنامه ریزي-8

 ، مثال هاي عمليPLC، برنامه نویسي PLC، استاندارد برنامه نویسي PLC، اجزاء PLCنقش و جایگاه 

 مراجع:

1- William L. Luyben, “PROCESS MODELING, SIMULATION, AND 

CONTROL 

FOR CHEMICAL ENGINEERS, second edition 1996 

2- J. Borr,“ Microprocessors in Process Control”, 1991, Elsevier Science Pub. 

3- BABATUNDE A. OGUNNAIKE, W. HARMON RAY ,“process dynamics, 

modeling, and control, 1994, Oxford University Press, Inc. 

4- Peng Zhang, “Advanced Industrial Control Technology”, 2010 Elsevier Inc 

5- E.A. Parr, “Programmable Controllers An engineer’s guide”, Third edition, 

2003 
 

  



 

 

 نیاز(: کنترل صنعتينیاز )همپیش واحد 1 آزمایشگاه کنترل صنعتيعنوان درس: 

ستم هاي پنوماتیک و انواع         هدف: سی شجویان با  شگاه دان کنترل کننده هاي منطقي و نرم  plc در این آزمای

 خواهند آموخت.افزارهاي اتوماسیون صنعتي را 

 رئوس مطالب:

 کنترل صنعتي، آزمایشگاه با يآشنای -

 سیستمهاي پنوماتي ررسي: ب 1 شماره آزمایش -1

 ، TIA و SIMATIC MANAGER افزار نرم با آشنائي:  2 شماره آزمايش -2

 ،  Hardware Configure تنظیمات پیکربندي ایستگاههاي موجود در آز : 3 شماره آزمایش -3

 و..     FBDو LADآشنایي با انواع زبانهاي برنامه نویسي اتوماسیون صنعتي  :  4 شماره آزمایش -4

  : آشنایي با بیت هاي حافظه یا فلگ ها، 5 شماره آزمایش -5

 آشنایي با عملگرهاي چند بیتي، :  6 شماره آزمایش -6

 Retentive و ON-DELAY ، OFF-DELAY ، PULSEآشنایي با تایمرها ) :  7 شماره آزمایش -7

On-Delay .و Extended Pulse)،  

 (، counterآشنایي با شمارنده ها) :  8 شماره آزمایش -8

 ، Function blockساختن یک  با يشنای: آ 9 شماره آزمایش -9

 ، CPپردازنده هاي ارتباطي   با يشنای: آ10 شماره آزمایش -10

  ،IMآشنایي با ماجول هاي واسط :  11 شماره آزمایش -11

 ا زبان برنامه نویسي گرافب يشنای: آ12 شماره آزمایش -12

 مراجع:

Siemens and Festo industrial control manuals 
 

  



 

 

 

 

 ابزار دقیقنیاز(: نیاز )همپیش  1واحد  آزمایشگاه ابزار دقیقعنوان درس: 

هاي ارایه شده در درس هدف از ارایه آزمایشگاه ابزار دقیق آشنایي عملي دانشجویان با مطالب و سر فصلهدف: 

 ايتجربه اولیه کافي برمندان باشد. به این ترتیب دانشجویان و عالقهابزار دقیق و تکمیل موارد ذکر شده مي

گیري در این آزمایشگاه دانشجویان با جزئیات فني یک سیستم اندازهشت هاي صنعتي را خواهند داورود به محیط

ها به کامپیوتر و تحلیل آماري گیري و انتقال دادهواقعي شامل حسگر و محرک، مدارات شکل دهي، سیستم داده

گیري صورت عملي استفاده کرده و سیستم اندازه تعدادي از حسگرها را بهعالوه بر این . شوندها آشنا ميداده

 .کنندمربوطه را طراحي مي

 رئوس مطالب:

ترمیستور و سیستم  ،RTDآزمایش حرارت و دماسنجي:  شامل یک کوره صنعتي و سنسور ترموکوپل،  -1

 کالیبراسیون 

 LCDو یک  AVR، برد راه انداز DCآزمایش آشنایي با روتاري انکودرها:  شامل یک روتاري انکودر، موتور  -2

 کاراکتري 

هاي گیري مختلف، وزنههاي اندازهها و رنجها:  شامل چند سري لودسل با کالسآزمایش آشنایي با لودسل -3

  pcبا  کالیبراسیون، تقویت کننده ابزار دقیق، ماژول ارتباط

سنجي:  شامل یک جفت فرستنده/گیرنده التراسونیک به همراه استند تست آزمایش التراسونیک و فاصله -4

 هاي مختلف و یک صفحه خط کشي شده براي سنجش فاصله قرارگیري منعکس کننده در فاصله

هاي اي با حساسیتایي از پراکسیمترهو پراکسیمترها: شامل مجموعه آزمایش آشنایي با لیمیت سوییچ -5

هاي مختلف به منظور شبیه سازي یک خط تولید، قابلیت تست عکس العمل سنسورها در مقابل اشیایي با جنس

 مختلف 

هاي  Peripheralو برنامه نویسي  ARMیا  AVRها :  یک میکروکنترلر آموزش آشنایي با میکروکنترلر -6

 مختلف میکرو نظیر:

  ارتباط سریالRS232/485 

 A2D , D2A 

 Digital I/O 

 LCD گرافیکي و کاراکتري 

 هاسوییچ 

آموزش آشنایي با مدارهاي مختلف ابزار دقیق شامل مجموعه آماده براي آشنایي عملي با مدارهاي متداول  -7

 ابزاردقیق 



 

 

وها و سرو پیستون، ول-آزمایش آشنایي با تجهیزات پنوماتیک: این سیستم، مجموعه نسبتا کاملي از سیلندر -8

باشد. عالوه بر این از لیمیت سوییچ و چندخروجي مي-ولوهاي پنوماتیک و شیرهاي کنترلي چند ورودي

 برد. سنسورهاي پراکسیمتر نیز بهره مي

گیري توان باال به همراه یک میز اندازه DCموتور   شامل یک  :DCآزمایش تست و شناسایي موتورهاي  -9

شود، یک ارسال مي PCگیري شده و بعد از تقویت سیگنال به سمت  گشتاور. گشتاور توسط یک لودسل اندازه

 گیري  سرعت. فن براي اعمال بارهاي مختلف به موتور و یک سنسور تاکومتر براي اندازه

 DC موتورهايشامل یک دایور آماده براي راه اندازي :  Step Motorو  DC Motorآزمایش آشنایي با  -10

 اندازي یک موتور مشابه را خواهد داشت. و استپر موتورها و داشجو بعد از گذراندن این دوره توانایي علمي راه

 گیري و کنترل دبي سیالآموزش اندازه -11

 مراجع:

1- Principles of measurements and instrumentations, A.S. Morris, Prentice Hall, 

2001. 

2- Electronic instrumentations and measurements, L.D. Jones and A. Foster, 

Prentice Hall, 1991. 

3- Principles of measurement systems, P. Bently, Prentice Hall, 2005. 

راد و سید علي سالمتي، انتشارات دانشگاه هاي ابزار دقیق، حمید رضا تقيگیري در سیستممباني اندازه -4

 صنعتي

 

  



 

 

 

 

 واحد 3 التیجیکنترل د يستمهایسعنوان درس: 
)آز  يکنترل خط يستمهایاز(: سیناز )همینشیپ

 کنترل دیجیتال(

   .میپردازد دیجیتال کنترل سیستمهاي سازي پیاده و طراحي به مربوط مسایل بررسي به درس هدف: این

 رئوس مطالب: 

  Z تبدیل: زمان گسسته دینامیکي سیستمهاي تحلیل -1

  Z تبدیل خواص -2

  برداري نمونه تئوري -3

 برداري نمونه تئوري -4

  دیجیتال فیلترهاي -5

  کوانتیزاسیون اثرات -6

 بالدرنگ سازي پیاده و سازي گسسته زمان مسایل-7

  بالدرنگ سازي پیاده و سازي گسسته زمان مسایل -8

  بالدرنگ عامل سیستمهاي-9

  بالدرنگ عامل سیستمهاي-10

 سازي پیاده افزار نرم و افزار سخت-11

12- MATLAB/SIMULINK and xPC Target  

13-  MATLAB/SIMULINK and xPC Target  

 کنترلي هاي الگوریتم سازي پیاده -14

     کنترلي هاي الگوریتم سازي پیاده -15

 مراجع:

1-C.L. Phillips and H.T. Nagle, Digital System Control Analysis and Design  

Prentice Hall. , 

2-Digital Control Of Dynamic Systems, G.F. Franklin, J.D. Powel, and M.L. 

Workman 
  



 

 

 واحد 1 کنترل دیجیتالآزمایشگاه عنوان درس: 
و  نیاز(: سیستم کنترل خطينیاز )همپیش

 )کنترل دیجیتال(

تمرکز آزمایشگاه کنترل دیجیتال پیاده سازي الگوریتم هاي کنترلي بر روي پلتفورم هاي مختلف از قبیل هدف: 

سیستم بال درنگ متلب و میکرو کنترلر ها مي باشد. آزمایشگاه کنترل دیجیتال به صورت  انجام چندپروژه انجام 

 میشود.

 رئوس مطالب: 

 ق.یبا استفاده از مباحث مدار و ابزار دق يکیالکتر يستمهایس ياده سازینحوه پ يریدگیا -1

 .دیجیتال و آنالوگ سیستمهاي بین ارتباط جزئیات یادگیري -2

 يدر فضا 2ستم مرتبه یس يمناسب برا کننده کنترل یکم یانتخاب و تنظ يبرا يکنترل يهااستفاده از دانش -3

 وسته و گسسته.یپ

 .يعمل يستمهایس يه سازیو شب کننده ل کنترلیو تحل يطراح ياستفاده از متلب برایادگیري  -4

 میکروکنترل کننده. مقدماتي مباحث یادگیري -5

 .ARM پردازندهدر تال یجیدکننده  یادگیري نحوه پیاده سازي کنترل -6

 بالدرنگ.یادگیري کار با میکرو کامپیوتر رزپري پاي و برنامه نویسي تحت لینوکس  -7

8- Simulink Real-time Workshop 

 .Simulink Real-time Windows Targetیادگیري ارتباط با  -9

 مراجع:

1-Wahyudi, M., Momoh-Jimoh E. Salami, and A. Albagul. "Development of a 

microcontroller-based control system with a hardware-in-the-loop (HIL) method 

for control education using MATLAB/simulink/xPC Target." (2005). 

2- Stewart, Robert, and Louise Helen Crockett. "Real world desktop software 

defined radio using the RTL-SDR and MATLAB/simulink: tutorial." IEEE Signal 

Processing and Signal Processing Education Workshop. 2015. 

3- Membrey, Peter, and David Hows. Learn Raspberry Pi with Linux. Apress, 

2013. 

4- Asche, Rüdiger R. "Die ARM® Cortex® M3-und M4-Kerne." Embedded 

Controller. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2016. 21-55. 

5- Guyonneau, Remy, and Franck Mercier. "IstiABot, an Open Source Mobile 

Robot for Education and Research." 2019 12th International Workshop on Robot 

Motion and Control (RoMoCo). IEEE, 2019 
 

 



 

 

 

 

 نیاز(: سیستهاي کنترل خطينیاز )همپیش واحد 3 عنوان درس: مقدمه اي بر هوش محاسباتي

دو تکنیک  متداول هوش محاسباتي به نامهاي سیستم هاي فازي و شبکه هاي  مقدمه اي از این درس هدف:

عصبي را  به عنوان راهکاري متفاوت از روشهاي کالسیک  براي کنترل، مدلسازي و شناسایي سیستمها معرفي 

خیص غیرخطي، تشمي نماید. انواع متداول شبکه هاي عصبي و کاربردهاي آنها در کنترل و شناسایي سیستمهاي 

الگو، بهینه سازي و ...معرفي مي گردد. در این درس همچنین  دانشجویان با سیستمهاي فازي، و روشهاي 

بکارگیري از این سیستمها در مسایل مهندسي آشنا مي شوند.  مهارت بکارگیري از نرم افزارهاي موجود براي 

عبه  ابزارهاي مربوطه در این درس تمرین و توصیه مي و ج Matlabاستفاده از این تکنیکها به ویژه  نرم افراز 

 .گردد

 : رئوس مطالب

 مقدمه اي بر کنترل فازي،  -1

 مجموعه هاي  فازي، -2

 روابط فازي،  -3

 قوانین فازي،  -4

 موتورهاي استنتاج، فازي سازها و غیر فازي سازها،  -5

  طراحي سیستم فازي، -6

 تک الیه و دو الیه پیش خور،  مقدمه اي بر شبکه هاي عصبي، شبکه هاي  -7

8- RBF،  

  ،Hopfield که هاي پس خور و بش -9

 ها   کاربرد شبکه هاي عصبي، فازي و فازي عصبي در کنترل و شناسایي سیستم -10

 مراجع:

1-A Course in Fuzzy Systems and Control, L. X. Wang, Prentice-Hall 

International, Inc,1997 

2-Fundamentals of Neural Networks Architectures, Algorithms and Applications, 

L. Faussett,  Prentice-Hall, 1994 

3-Computational Intelligence an Introduction, A.P. Engelbrecht, John Wiley, 2007 

 

  



 

 

هوش عنوان درس: آزمایشگاه مقدمه اي بر 

 محاسباتي
 واحد1

 نیاز(: )مقدمه اي بر هوش محاسباتي()هم پیش نیاز

 تمرین الگوریتم ها و روش هاي ارائه شده در درس مقدمه اي بر هوش محاسباتيهدف: 

 رئوس مطالب: 

 perceptron 1-3 MLP  2-1آشنایي با جعبه ابزار شبکه عصبي در متلب و پایتون  1-1شبکه عصبي،  -1

1-4 RBF 1-5  حافظه هاي انجمني وHopfield 1-6  شناسایي سیستم ها با شبکه عصبي، شناساگر سیستم

کنترل  7-1هاي گسسته، شناساگر سیستم هاي پیوسته، شناسایي ربات نقاش دوبعدي، شناسایي ربات زمیني 

 سیستم ها با شبکه عصبي، کنترل ربات نقاض دو بعدي، کنترل ربات زمیني 

کنترل فازي  3-2شناسایي با روش فازي 2-2آشنایي با جعبه ابزار فازي در متلب  1-2ي سیستم هاي فاز -2

  ANFIS 6-2کالس بندي فازي  PID  2-5کنترل فازي 4-2ربات نقاش، کنترل فازي سرعت ربات زمیني 

 مراجع:

1-A Course in Fuzzy Systems and Control, L. X. Wang, Prentice-Hall 

International, Inc,1997 

2-Fundamentals of Neural Networks Architectures, Algorithms and Applications, 

L. Faussett,  Prentice-Hall, 1994 

3-Computational Intelligence an Introduction, A.P. Engelbrecht, John Wiley, 2007 
 

  



 

 

 

 

 قیو ابزار دق ياز(: کنترل صنعتیناز )همینشیپ واحد 3 يون صنعتیعنوان درس: اتوماس

هدف: آشنایي دانشجویان با آخرین دستاوردهاي علمي و فناوري در مبحث اتوماسیون صنعتي مي باشد. مباني، 

زمینه هاي ذیربط، فناوري ها، طراحي و کاربرد سیستم هاي اتوماسیون صنعتي  مورد بررسي قرار خواهند گرفت 

ختلف یک سیستم اتوماسیون صنعتي آشنا خواهند گردید. مبحث اتوماسیون و دانشجویان با ساختار و اجزاء م

، تکنولوژي نرم افزار و باس هاي embededصنعتي متشکل از چندین زمینه میباشد که شامل سیستم هاي 

صنعتي میباشد.  به دلیل گستردگي مطالب، عمق مطالب ارائه شده متناسب با کاربردهاي مربوطه در صنعت 

تنطیم خواهد شد. در هر بخش دانشجویان با انجام پروژه هاي کوچک به شکل گروهي از نزدیک با روند طراحي 

عدي درس سیستم هاي یکپارچه اتوماسیون و اطالعات مورد بررسي در هر زمینه آشنا خواهند شد. در بخش ب

 قرار خواهند گرفت که تجمیع مباحث مطرح شده در زمینه هاي مختلف قبلي خواهد بود. 

 رئوس مطالب: 

  چارچوب درس -آتيروند  -تعاریف -مختصرتاریخچه  :مقدمه-1

-(AVR) 80196میکروکنترلر -لرهامیکروپروسسورها و میکروکنتر :embeddedسیستم هاي کنترل -2

 کنترل گسترده یک روبات-80196با مبکروکنترلر  dcکنترل موتور 

-برنامه نویسي شیئ گرا-فناوري نرم افزاري در اتوماسیون صنعتي:نقش نرم افزار در اتوماسیون صنعتي -3

-امروزي HMIویژگي هاي یک -پایگاه داده سازمانيOPC--تکنولوژیهاي پایه نرم افزار سیستم عامل بالدرنگ

  موجود HMIمعرفي چند بسته نرم افزاري 

مروري بر جایگاه مخابرات داده در -مقدمه اي بر شبکه هاي مخابرات داده دیجیتال:باس هاي صنعتي -4

روند آتي -Foundation Fieldbus—ROFBUS—CAN-مباني باس صنعتي-اتوماسیون صنعتي

  فناوري باس هاي صنعتي

هرم سازماني اتوماسیون -اي یکپارچه اتوماسیون:ترکیب اتوماسیون صنعتي و فناوري اطالعاتسیستم ه -5

 سیستم هاي تولید و ساخت گسترده-نقش وب-یکپارچگي الیه هاي مدیریت و کنترل-صنعتي

 مراجع:

1-S.M. Herb, “Understanding Distributed Processor Systems for Control”, 

1999,ISA 

2-J. Borr, “ Microprocessors in Process Control”, 1991, Elsevier Science Pub.  

3-D. Popovic, V.P. Bhatkar, “Distributed Computer Control for Industrial 

Automation”, 1990, Marcel Dekker Pub. 

4-J. Berg, “ Fieldbus for Process Control”, 2002, ISA 

5-J. Weigmann, G. Kilian, “Decentralization with PROFIBUS-DP, 2000, Siemens 

6-W. Stallings, “ Operating Systems, Internals and Design Principles”, 1998 

7-A.S. Tenenbaum, “Computer Networks” , 2003, Prentice-Hall 

8-W. Lawrenz, “CAN System Engineering”, 1997, Springer Verlage 

9-R. Bouch, “ Object Oriented Programming” , 1994 



 

 

 مخابرات يتخصص دروس -11-6

 1نیاز(: مخابراتنیاز )همپیش واحد 3 2مخابراتعنوان درس: 

تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال، محاسبه متوسط اطالعات و کدگذاري منابع، ساختار کلي سیستمهاي هدف: 

مخابرات دیجیتال، انواع مدوالتورهاي دیجیتال و محاسبه احتمال خطاي بیت، ظرفیت کانال، کدگذاري کانال و 

 مدل کردن کانالهاي مخابراتي  

 رئوس مطالب:

 آنالوگ و دیجیتال و معیارهاي بررسي و مقایسه آنهامقدمه اي بر مخابرات  -1 

 آنالوگ هاي¬نمونه برداري و کوانتیزه کردن سیگنال -2

 کانال و منبع کدگذاري و اطالعات نظریه بر مروري -3

 یفط و عملکرد مقایسه و بررسي و پایه باند دیجیتال هاي¬سیگنال انتقال دیجیتال، هاي¬مدوالسیون -4

 ها¬آن

 کانال کدگذاري هاي¬مروري بر روش -5 

 مسیرگي چند کانال روي بر دیجیتال ارسال -6 

 گسترده طیف و چندحاملي هاي¬مدوالسیون بر مروري -7 

(کانولوشنال و قالبي خطي کدهاي) کانال کدگذاري روشهاي بر مروري -8 

 مراجع:

1-J. Proakis , M. Salehi, Fundamentals of Communication Systems. Prentice Hall, 

2014.  

2-B. Carlson, Communication Systems. McGraw Hill, 2009. 

3-S. Heykin, Communication Systems. Wiley, New York, 2001. 

4-M. Fitz, Fundamentals of communication systems. McGraw Hill, 2007. 
 

  



 

 

 

 

 1نیاز(: مخابراتنیاز )همپیش واحد 3 عنوان درس: فیلتر و سنتز مدار

 آشنایي با فیلتر، ویژگیها و طراحي مدارهاي پسیو بکمک تابع تبدیل یا تابع امپدانس   هدف:

 :مطالب رئوس

 مفاهیم کلي ریاضي و مداري-1

 هاي هرویتز و توابع مثبت حقیقيايچندجمله-2

 RL و RCمدارهاي  (DPمعرفي و خواص توابع نقطه تحریک )-3

 به کمک تابع امپدانس و ادمیتانس RL و RCطراحي مدار -4

  LCمدارهاي  (DP)معرفي و خواص توابع نقطه تحریک  -5 

 به کمک تابع امپدانس و ادمیتانس LCطراحي مدار  -6

 مدارهاي نردباني-1طراحي مدار به کمک تابع تبدیل :  -7 

 مدارهاي لتیس-2طراحي مدار به کمک تابع تبدیل : -8

 مدارهاي دارلینگتون یک ترمیناله و دو ترمیناله-3طراحي مدار به کمک تابع تبدیل : -9

 مسئله تقریب :تقریب دامنه و فاز ؛ یکنواخت و غیر یکنواخت-10

 فیلترهاي باترورث-1فیلترهاي کالسیک با دامنه یکنواخت : -11

 فیلترهاي چبیشف-2کالسیک با دامنه یکنواخت : فیلترهاي -12

 فیلترهاي چبیشف معکوس-3فیلترهاي کالسیک با دامنه یکنواخت : -13

 فیلترهاي الیپتیک-4فیلترهاي کالسیک با دامنه یکنواخت :  -14 

 فیلترهاي کالسیک با تأخیر یکنواخت)فاز خطي( : فیلترهاي بسل -15 

 وننرمالیزاسیون و دنرمالیزاسی -16 

 طراحي مدارهاي پسیو بدون تلف به کمک ماتریس انتقال -17 

 طراحي فیلترهاي اکتیو : روش مستقیم و غیر مستقیم -18 

 یک پورتي و دو پورتي RCسنتز فیلترهاي اکتیو با مدارهاي  -19 

 دوپورتي RC: سنتز فیلتر اکتیو با روش مدار  Kuhروش  -20 

: سنتز فیلتر اکتیو با روش مدار  Yanagisawa , Lovering , Mathews-Siefert , Mitraروشهاي -21 

RC دو پورتي 

روش متغیر حالت در سنتز فیلترهاي اکتیو -22 

 مراجع:

  مهندس سیدنا -فیلترهاي آنالوگ و دیجیتال: طراحي و پیاده سازي  -1

 

  



 

 

 نیاز(: الکترومغناطیسنیاز )همپیش واحد 3 عنوان درس: میدان و امواج

 آشنایي با اصول میدانهاي الکترومغناطیسي متغیر با زمان و تحلیل خطوط انتقال مخابراتي و موجبرها    هدف:  

 : مطالب رئوس

 مدل اساسي خط انتقال -1

 معادالت حاکم بر خط انتقال  -2

 پترن موج ساکن  -3

 نمودار اسمیت  -4

 موج صفحه اي  -5

 تحلیل محیطهاي مختلف  -6

 قضیه پوینتینگ  -7

 تابش عمودي موج بر یک مرز  -8

 تابش مایل موج بر یک مرز  -9

 موجبر صفحه موازي -10

 موجبر مستطیلي -11

 موجبر دایروي  -12

 نمایش پراکندگي   -13

 مراجع:

 مرادي -خطوط انتقال مخابراتي، عبدي پور  -1

 1392انتشارات آیالر میدان ها وامواج الکترومغناطیسي تالیف غالمرضا مرادي  -2

 

  



 

 

 

 

 و امواج میدان نیاز(:نیاز )همپیش واحد 3 عنوان درس: ریز موج و آنتن

 آشنایي با روش هاي تحلیلي، قطعات ریزموج، آنتن ها و آرایه هاهدف: 

 :رئوس مطالب

  یادآوري موجبرها-1

  (Slabموجبرهاي سحي و موجبر تخته اي )-2

  مشخصه و ثابت انتشار(خطوط ریز نواري )امپدانس -3

  )ماتریس پراکندگي( دو دهانه و چند دهانه Sپارامترهاي -4

  و هایبرید در موجبرها و خطوط ریز نواري Tتقسیم کننده هاي توان، اتصاالت -5

  قطعات غیرفعال موجبري و ریز نواري:تضعیف کننده، تغییر فاز دهنده، تزویج کننده جهت دار-6

  ریزموج)خط انتقالي و موجبري(، فرکانس هاي تشدید و ضریب کیفیت )مدهاي مختلف(تشدید کننده هاي -7

  پارامترهاي آنتن: الگوي تابشي، پهناي پرتو، بهره آنتن، تطبیق آنتن، قطبش آنتن-8

  ( و معادله رادارFrissمعادله فرستنده و گیرنده )-9

  نزدیک و دوریادآوري پتانسیل هاي تاخیري و مسئله تابش، میدان هاي -10

 تشعشع از آنتن هاي دوقطبي و مقاومت تابشي-11

  تشعشع از آنتن حلقوي کوچک-12

سازه آرایه  ،(Endfire(، تابش انتهایي )Broadside)آرایه هاي آنتن: خطي یکنواخت، تابش جانبي -13

(Array factor)، ضرب الگوها  

 تشعشع از روزته ها-14

 روزنه ايآشنایي با انواع آنتن هاي -15

 مراجع:

 3131نیاز دانش،  "اصول مهندسي مایکروویو و آنتن"ایاز قرباني و غالمرضا مرادي، -1

 

  



 

 

 نیاز(: ریزموج و آنتن نیاز )همپیش واحد 1 عنوان درس: آز ریزموج و آنتن

 هاي ریزموج و آنتنگیري مشخصات قطعات و سیستمآشنایي با طرز کار و اندازه: هدف

 مطالب:رئوس 

 آشنایي با قطعات موجبر مستطیلي،  -1

 آشکارسازهاي مایکروویو،  -2

 گیري الگوي موج ساکن، اندازه -3

 گیري امپدانس، اندازه -4

 کننده مایکروویوگیري پارامترهاي تزویجاندازه -5

 اتصاالت تي،  -6

 قطعات فریتي )ایزوالتور و سیرکوالتور(، -7

 متر مایکروویو، مشدد و فرکانس -8

 گیري پرمیتیویته، انداره -9

 امپدانس آنتن پترن  -10

 مشخصات تشعشعي آنتن -11

 سازي ساختارهاي پسیو مایکروویوشبیه – 12

 مراجع:

 1393مهندسي ریز موج و انتن تالیف دکتر قرباني، انتشارات نساز دانش،  -1

2. Microwave Engineering Laboratory Manual, by James Wigle, 2012 

 

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=James+Wigle&text=James+Wigle&sort=relevancerank&search-alias=books


 

 

 

 

 نیاز(: مدارهاي مخابراتي نیاز )همپیش واحد 1 آز مدار مخابراتيعنوان درس: 

 هدف: پیاده سازي سیستم هاي  مخابراتي آنالوگ و مشاهده عملکرد 

 : رئوس مطالب

 نوسان ساز،  -1

  ،AMمدوالتور -2

 ) باند باریک و باند وسیع(، AM دمودوالتور  -3

  ،FMمدوالتور  -4

 ، FM، PLLدمودوالتور -5

  مدار مجتمعگیرنده سوپرهتروداین با استفاده از  -6

 مراجع:

 کالرک و هستجزیه و تحلیل و طراحي اثر  مدارهاي مخابراتي

 

  



 

 

 2نیاز(: مخابرات نیاز )همپیش واحد 1 آز مخابرات دیجیتالعنوان درس: 

 ايهاي پایهکردن عملي سیستمسازي و پیادهتقویت و گسترش مفاهیم مخابرات دیجیتال، شبیههدف:  

 رئوس مطالب:

 زمینه؛معرفي و پیش -1

 هاها و چالشکانالهاي مخابراتي، نگاهي بر سیستم 

 افزارمعرفي نرم GNU Radio افزاريو تکنولوژي رادیو نرم 

 سازي مدوالسیون و دمدوالسیون آنالوگپیاده – 2

 هاي دامنه: ها و دمدوالسیونسازي مدوالسیونپیادهAM-DSB، AM-SSB و AM-VSB 

 هاي زاویه: ها و دمدوالسیونسازي مدوالسیونپیادهFM و PM 

  بررسيPLL 

 اصول انتقال داده دیجیتال؛ - 3

 هاي مدوالسیون خطي و غیرخطي با حافظه و بدون حافظه: تکنیکASK، PSK، QAM، FSK ،

OQPSK، CPM، CPFSK و MSK 

 دهنده پالسفیلترهاي شکل 

 هاي کدینگ و دیکدینگ کانالتکنیک 

 دریافت داده دیجیتال؛اصول  - 4

 هاي آشکارسازي مدوالسیون خطي و غیرخطي با حافظه و بدون حافظه: تکنیکASK، PSK، 

QAM ،FSK، OQPSK، CPM، CPFSK و MSK 

 ها و فاز و فرکانس موج حاملهاي جبران کانال، استخراج زماني سمبلتکنیک 

  بررسيPLL و Costas Loop 

 دیجیتالهاي مخابرات بررسي عملکرد سیستم 

 OFDM/OFDMAمخابرات دیجیتال چندحاملي؛ نگاهي بر  - 5

 FH و DSSSمخابرات دیحیتال طیف گسترده؛ نگاهي بر  - 6

 CDMA و TDMA، FDMAمخابرات دیجیال چندکاربره؛ نگاهي بر  - 7

 LTE و IEEE802.11سیم داخلي و خارجي؛ هاي بيبررسي موضوعي تکنولوژي - 8

 مراجع:

1-Stewart, Robert W., Kenneth W. Barlee, and Dale SW Atkinson. Software 

defined radio using MATLAB & Simulink and the RTL-SDR. Strathclyde 

Academic Media, 2015. 

2-Wyglinski, Alexander M., Robin Getz, Travis Collins, and Di Pu. Software-

Defined Radio for Engineers. Artech House, 2018. 



 

 

 

 

3-McCune, Earl. Practical digital wireless signals. Cambridge University Press, 

2010. 

4-J. Proakis , M. Salehi, Fundamentals of Communication Systems. Prentice Hall, 

2014. 

5-B. Carlson, Communication Systems. McGraw Hill, 2009  

 .دنایس طاهره ترجمه ،يمخابرات سیستمهاي -6

يمغرب يقاض دیسع ترجمه ،يمخابرات يهاستمیس يمبان و اصول -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 واحد 1 عنوان درس: آز پردازش سیگنال دیجیتال
نیاز(: )اصول پردازش سیگنال نیاز )همپیش

 دیجیتال(

 دیجیتالآشنایي دانشجویان با پردازش سیگنال هاي  هدف:

 رئوس مطالب:

 تولید سیگنال-1

 نمایش سیگنال و طیف-2

 نویز زدایي و فیلتر کردن-3

 مدوالسیون و دمدوالسیون آنالوگ-4

 مدوالسیون و دمدوالسیون دیجیتال-5

 پیاده سازي الگوریتم ها بر روي یک سخت افزار واقعي-6

 مراجع:

1-Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, 

Pearson; 3rd Edition (August 18, 2009) 

2-Vinay K. Ingle, John G. Proakis, "Digital Signal Processing using MATLAB", 

3rd Edition, CENGAGE Learning, 2012 

3-"System Generator for DSP, user guide", UG640 (v11.4) December 2, 2009, 

Xillinx 
 

  



 

 

 

 

 1نیاز(: مخابرات نیاز )همپیش واحد 3 عنوان درس: شبکه هاي مخابراتي

 آشنایي با اصول و پروتکلهاي الیه هاي مختلف شبکه     هدف:

 رئوس مطالب:

 هاي مرجع، استانداردسازي شبکه.( ـ مقدمه ) سخت افزار شبکه، نرم افزار شبکه، مدل1

 هاي مخابراتي، شبکه تلفن ثابت،سیم، ماهوارههاي انتقال سیمي و بيـ الیه فیزیکي ) مباني تئوري، محیط2

 شبکه تلفن سیار (

 (HDLCهاي پنجره لغزان، پروتکل ـ الیه لینک داده )تشخیص خطا، تصحیح خطا، پروتکل3

اي ههاي دسترسي چند گانه ، اترنت، شبکهشبکه )تخصیص کانال، پروتکلـ زیر الیه کنترل دسترسي به 4

 هاي بي سیم شهري، بلوتوث ( سیم، شبکهمحلي بي

  IPپروتکل  :Internet)الیه شبکه در TCP/IPپروتکل هاي  -5

 ( TCP و UDPهاي : پروتکلInternetالیه ترانسپورت در  -6

 (HTTP, FTP, Mail)الیه کاربرد  -7

 مراجع:

1-Kurose, James, and Keith Ross. "Computer networks: A top down approach 

featuring the internet." Peorsoim Addison Wesley (2010). 

 

  



 

 

 و میدان و امواج  1نیاز(: مخابرات نیاز )همپیش واحد 3 عنوان درس: سیستمهاي مخابرات نوري

 هاي تحلیل و طراحي آنهاهاي مخابرات نوري و روشسیستمهدف: آشنایي با ادوات و 

 رئوس مطالب: 

اجزاء  3-1هاي مخابرات نوريانواع سیستم 2-1مدل سیستمي  1-1 هاي مخابرات نوريمقدمه اي بر سیستم -1

  اصلي و تجهیزات مورد استفاده

نویزهاي ناشي از منابع  2-3 (LED)منابع دیودي  2-2 منابع لیزري 1-2بررسي مولدهاي سیگنال نوري -2

  ،نوري

مدل سیستمي نویز ناشي از  Photodetector 3-2نحوه عملکرد 1-3نوري هايگیرندهبررسي  -3

Photodetection 3-3 ،طراحي بهینه آشکارسازهاي نوري و تحلیل عملکرد آنها  

اثرات فیبر نوري بر سیگنال  3-4انواع فیبرهاي نوري 2-4،سیر تحوالت 1-4هاي مخابرات فیبر نوريسیستم -4

  کاربردها 7-4نحوه طراحي سیستمي 6-4تحلیل عملکرد 5-4هاي نوري مورد استفاده تقویت کننده 4-4نوري

تحلیل  3-5 مدل سازي کانال فضاي آزاد 2-5ساختار کلي1-5هاي مخابرات نوري فضاي آزادسیستم -5

  کاربردها 5-5نحوه طراحي سیستمي 4-5عمکلرد

 هاي مخابرات نوريدر سیستم هاي دسترسي چندگانهروشانواع  -6

 مراجع:

1-B. E. A. Saleh and M. C. Teich. Fundamentals of Photonics.  John Wiley & Sons, 

Inc., 2007. 

2-Robert M. Gagliardi and Sherman Karp.  Optical communications. New York, 

Wiley-Interscience,1995 

3-Kumar, Shiva, and M. Jamal Deen. Fiber optic communications: fundamentals 

and applications. John Wiley & Sons, 2014. 

4-Z. Ghasemlooy, et. al., Optical Wireless Communication: System and Channel 

Modeling with MATLAB. CRC Press, 2013. 

5-Uysal, Murat, et al., eds. Optical wireless communications: an emerging 

technology. Springer, 2016. 

6-Jane M. Simmons, Optical Network Design and Planning, Springer, 2014. 

7-Stern, Thomas E., Georgios Ellinas, and Krishna Bala. Multiwavelength optical 

networks: architectures, design, and control. Cambridge University Press, 2009 
 

  



 

 

 

 

 2نیاز(: مخابرات نیاز )همپیش واحد3 مخابرات سیار  عنوان درس:

 هدف: آشنائي با مباني، روش هاو شبکه هاي مخابرات بدون سیم و سیار

 رئوس مطالب: 

 مقدمه اي بر سیستم هاي مخابرات بدون سیم-1

 مهندسي ترافیک -2

 اصول طراحي شبکه هاي سلولي-3

 بررسي و مدلسازي کانال هاي مخابرات بدون سیم-4

 مدالتورهاي مخابرات بدون سیم-5

 روشهاي داپلکس و دسترسي در مخابرات بدون سیم-6

 Wimax and WiFiبررسي سیستمهاي موجود مخابرات بدون سیم و سیار نظیر نسل دوم، نسل سوم -7

 :مراجع

1-T. S. Rappaport, Wireless Communications: principles and practice, 2th Ed. 

Prentice Hall, 2002 

2- H.C. Yang, Introduction to Digital Wireless Communications, IET Prerss 2017 
 

 

  



 

 

 1مخابرات نیاز(: نیاز )همپیش واحد 3 1عنوان درس: سیستم هاي انتقال 

 آشنائي دانشجویان با روشهاي مختلف ارسال اطالعات دیجیتال و محیط هاي مختلف انتقال: هدف

 رئوس مطالب: 

 فاهیم و تعاریف اولیه سیستم هاي انتقال دیجیتالم -1

 سیستم انتقال تلفني  -2

  روشهاي مالتي پلکسینگ دیجیتال -3

  شبکه هاي انتقال دیجیتال -4

 محیط هاي انتقال  -5

   (… ,FSS, MSS, VSAT)ماهواره اي مخابرات-6

  (…,SDH, SONET,MPLS) فیبرنوريلینک انتقال  -7

 سرویسهاي دیجیتال در شبکه دسترسي : -8

ISDN and B-ISDN, XDSL (ADSL,VDSL,…)-8-1 

8-2-Asynchronous Transfer Mode ( ATM ) 
 8-3-(Digital Subscriber Line)خط مشترک دیجیتال 

 (Traffic Forecasting)یش بیني ترافیک مخابراتي پ-9

 )   (Traffic Analysisتجزیه و تحلیل ترافیک مخابراتي  -10

 مراجع:

1- Telecommunications Transmission Handbook, 4th Edition, Roger L. Freeman  

2- Digital Telephony, 3rd Edition, John Bellamy 

3- Telecommunications Switching, Traffic and Networks, J. E. Flood 

 

  



 

 

 

 

 نیاز(: میدان و امواجنیاز )همپیش واحد 3 عنوان درس: فیبر نوري

 مخابرات فیبر نوري هايسیستم وآشنایي با ادوات هدف: 

 رئوس مطالب: 

 تاریخچه مخابرات نوري و فیبر نوري،  -1

 ساختار موجبري فیبر نوري و مودهاي انتشاري در فیبر،  -2

 تلفات و پاشش سیگنال در فیبر نوري،  -3

 ادوات پسیو در سیستم هاي مخابرات مبتني بر فیبر نوري )اتصاالت، کوپلرها، فیلترها، ایزوالتورها و ...(،  -4

 ،  LEDمنابع نوري شامل لیزرهاي دیودي و  -5

 قویت کننده هاي نوري، آشکارسازهاي نوري، ت -6

 اندازه گیري،  -7

 حسگرها و  تصویربرداري و سایر کاربردهاي فیبرنوري -8

 مراجع:

1-Senior, John M. and Jamro, M. Yousif, Optical Fiber Communications Principles 

and Practice, Third Edition, 2009. 

 

  



 

 

 نیاز(: میدان ها و امواج)همنیاز پیش واحد3 انتشار امواجعنوان درس: 

 اجمالي مکانیزم انتشار امواج رادیویي در فرکانسهاي مختلف بررسيهدف: 

 رئوس مطالب: 

      ارتقسیم بندي امواج رادیویي بر حسب فرکانس و مکانیسم انتش  -1

  (زمین انعکاس از -فضاي آزاد -رماني آ بررسي رفتارهاي مختلف امواج رادیویي در شرایط عملي)هادي غیر -2

   ( Surface Waves)انتشار امواج سطحي و ( Ground Waves)انتشار امواج زمیني -3

   وتاثیر انحناي زمین بر آنها ( LOS) بررسي انتشار امواج با دید مستقیم -4

   بررسي نواحي فرنل و نقش ان در حجم موثرانتقال انتشار امواج رادیویي -5

  (( clearance و وضوح موج ( k ) و ارتباط آن با ضریب شکست ( k ) بزرگنمایي زمینتعریف ضریب  -6

 Knife)ها و لبه هاي تیز موانع طبیعي ، کوه انتشار امواج رادیویي با دید مستقیم از سطوح ناهموار، تپه ها و -7

Edge )   

   ( N)کسارو تاثیر آن برانتشار امواج زمیني و ضریب ان مشخصات عمومي تروپسفر -8

 حاالت گوناگون انکسار امواج رادیویي، شرایط مافوق انکسار، محاسبه افت مسیردر الیه تروپسفر -9

   انواع آن در انتشار امواج رادیویي و  ( fading )بررسي پدیده محوشدگي -10

   Troposcatters هاي ن و لینکآهاي دایورسیتي و انواع  آشنایي با تکنیک -11

ترهاي و پارام نقش تابش خورشید در یونیزاسیون آن، مسیر انتشار امواج در یونسفر و یونسفر ساختمان -12

   در این الیه و......... ضریب انکسار تضعیف،

پوشش فرستنده هاي موج کوتاه، تاثیر میدان مغناطیسي  محاسبه فرکانس کار و تعریف فرکانس بحراني و -13

   تنده هاپژواک و محوشدگي در این فرس زمین،

   هاي رادیویي هاي کاربردي در طراحي لینک استفاده از منحني -14

   ( Mobile Communication )انتشار امواج هاي رادیویي سیار و متحرک در سیستم -15

  ............و فرکانس کار، هاي آن، نحوه انتخاب سلول بررسي جامع مخابرات سلولي و مزیت -16

  C/I هاي هم فرکانس و راه حل بهبود نسبت فرکانسي سلولبررسي تداخل  -17

 مراجع:

1-Radio System Design For Telecommunication 

 R.Freeman 



 

 

 

 

2-Radio Wave Propagation For Telecommunication Applications 

H.Sizun   

3-Propagation Of  radio Waves 

M. Dolukhanov 

4-Radio Wave Propagation  

 A.Pikquenard 

5-Radio Wave Propagation 

 P.J.B Classicoats 

 J.R Wait 

 Y. Rahmat Samii 

6-Radio Wave Propagation And Antennas 

 J.Griffiths 

7- Electromagnetic Waves And Radiation Systems 

Jordan 

Balmain 

8-Communication System Design  

P.F. Panter 

9-Mobile Communication Engineering  

 William C.Y.  Lee 

10-Handbook Of Telecommunication  

Budavox

 

  



 

 

  ياریدروس اخت -11-7

 2ک یزیاز(: فیناز )همینشیپ واحد 3 ک مدرنیزیعنوان درس: ف

 نسبیت و تئوري کوانتم مورد بررسي قرار مي گیرد.       2در این درس مباني فیزیک نوین شامل  هدف:

 رئوس مطالب:

 مقدمه: معرفي درس، مرور بر فیزیک کالسیک  -1

 فصل اول:  مفاهیم پایه نسبیت  -2

 فصل دوم: مکانیک نسبیت -3

 فصل سوم: طبیعت ذره اي نور  -4

 فصل چهارم:  طبیعت کوانتمي ماده  -5

 فصل پنجم:  امواج همراه با ماده  -6

 فصل ششم: معادله شرودینگر یک بعدي  -7

 فصل هفتم: معادله شرودینگر سه بعدي و ساختار اتمي هیدروژن   -8

 مراجع:

     فیزیک مدرن: تیلور، زافیرات، دابسون -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 نیاز(: مدار هاي منطقينیاز )همپیش واحد 3 منطقي پیشرفتهعنوان درس: مدارهاي 

 آشنایي با مدارهاي منطقي آسنکرون و طراحي مدارهاي مربوطه هدف:

 رئوس مطالب:

ي تعریف حالتها -مباحثي در مدارهاي منطقي سنکرون شامل حالتهاي تعریف شدۀ ناقص و یا تعریف نشده -1

 تخصیص کد بهینه و روشهاي آنها  -هاي کاهش حالتهاي سازگارروش -سازگار

(، آنالیز مدارهاي منطقي وجه سطحي و تجزیه level modeمدارهاي ترتیبي آسنکرون در وجه سطحي ) -2

 -هاي تحریک و خروجيجداول انتقال و نقشه -کمینه کردن مدارهاي آسنکرون با وجه پالسي -نهاو تحلیل آ

  مدارهاي بدون هازارد -تخصیص کد بدون ریس -ریس و هازارد

 ا. تجزیه و تحلیل این مداره -مدارهاي آسنکرون در وجه پالسي-3

خطاهاي غیرقابل  -تولید آزمون -ترکیبي آزمایش مدارهاي -آزمون مدارهاي منطقي ترکیبي شامل وجوه خطا-4

 -هاي پیدا کردن محلّ خطاآزمایش -هاي آشکارسازي خطاآزمایش -مدارهاي با چندین خروجي -آزمایش

 ساخت مدارهاي خودآزما -پذیرطراحي مدارهاي آزمون -آزمایش راندوم

 مراجع:

1-Design and Analysis of Asynchronous Circuits: Logic Circuits, Imran Khan, 

LAMBERT, 2017. 

2-Digital Design, Fourth Edition, M. Morris Mano, Michael D. Ciletti, NJ. Prentice 

Hall, 2007 

 

  



 

 

 واحد 3 عنوان درس: برنامه نویسي پیشرفته سیستم
نیاز(: برنامه نویسي کامپیوتر و نیاز )همپیش

 معماري کامپیوتر و ریزپردازنده

 آموزش مهارت هاي برنامه نویسي در سیستم هاي هوشمند نهفته و مبتني بر سیستم عامل هدف:

 رئوس مطالب: 

 آشنایي با معماري سیستم عامل لینوکس براي سیستم هاي نهفته-1

 سکو هاي توسعه نرم افزار-2

 آشنایي با برنامه نویسي شتاب دهنده هاي سخت افزاري-3

 AXIتکنیک هاي نرم افزاري استفاده از گذرگاه -4

 براي استفاده از چندین هسته سخت افزاري OPENCLو  HLSبرنامه نویسي -5

 توسعه راه اندازهاي مربوط به سخت افزارهاي خاص منظوره در سیستم عامل لینوکس-6

 در سیستم هاي نهفته DSPتکنیک هاي برنامه نویسي الگوریتم هاي -7

  REALTIMEتکنیک هاي برنامه نویسي -8

 تکنیک هاي پیاده سازي و توسعه الگوریتم هاي یادگیري عمیق بر روي سیستم هاي نهفته-9

 مراجع:

1- Exploring Raspberry Pi Interfacing to the Real World with Embedded Linux, by 

Derek Molloy, Published by John Wiley & Sons, Inc. 2016. 

2- Exploring Zynq MPSoC With PYNQ and Machine Learning Applications, by 

Louise H. Crockett  et.al, Publisher Strathclyde Academic Media, Published : 2019 
 

  



 

 

 

 

 نیاز(: برنامه نویسي کامپیوترنیاز )همپیش واحد 3 عنوان درس: برنامه سازي پیشرفته

     Pythonو  C++برنامه نویسي شي گرا با هدف: 

  رئوس مطالب:

  C++آشنایي با لینوکس، مرور برنامه نویسي  -1

 اشاره گرها، ارجاعات سمت راست و چپ، توابع، آرایه هاي چند بعدي، تخصیص حافظه، قالب ها، کار با فایلها  -2

متغیر ها و توابع استاتیک، تابع مخرب، اشاره و ارجاع  ،thisکالس: تابع سازنده، تعریف متغیر و تابع، متغیر  -3

 به اشیا 

  move semanticsکالس: تابع سازنده کپي، کاربرد تابع کپي سازنده، تعریف اپراتور ها، مطالب جدید  -4

  Qt5کتابخانه گرافیکي  ،STLکتابخانه استاندارد  -5

ورودي و خروجي، فرمت رشته، انواع داده ها، حلقه ها و شرط  ،IPythonو  Pythonمقدمات استفاده از  -6

 ها، توابع، ماژول ها، ارجاعات، کار با فایل ها 

، عملیات ریاضي، فهم لیست و کاربرد آن، subprocess، ماژول timeمعرفي کالس و تعریف اپراتور، ماژول  -7

  ctypesیتون با کتابخانه و پا C++در  DLL، فراخواني C++در  DLL، ساخت numpyکتابخانه 

  C++در کد  numpy، استفاده از آرایه هاي C++داخل  Pythonاجراي کد  -8

در پایتون، پروفایل کردن  multiprocessingهمچنین  C++ها در  threadمباحث پیشرفته در مورد  -9

کد، برنامه نویسي دینامیک، صحبت هاي نهایي در مورد کاربردهاي زبان هاي مختلف به جهت حل بهینه مسئله، 

 جمع بندي 

، move semantics، کالس هاي قالب دار، ادامه C++17ادامه بحث اپراتور ها، انواع ارجاعات جدید در  -10

 ارث بري، توابع مجازي 

 اشاره گرهاي هوشمند  ،(stackکردن دینامیک، کالس هاي تو در تو ) castچند ریختي،  -11

 threadبه صورت مبسوط تر، استفاده از  numpyشمارش، حل یک مثال کار با فایل و لیست ها، کتابخانه  -12

 یا نخ در پایتون 

کامپایل برنامه پایتون به  ،ctypesو  numpyبراي داده هاي بزرگ، تلفیق کتابخانه  Pandasکتابخانه  -13

C کتابخانه  توسطcython تلفیق ،cython  وnumpy  براي کاربردهاي ریاضي 

براي بهبود سرعت، ارائه  jitدر پایتون، کامپایل کد با  Makefileحل مثال درست کردن اتوماتیک  -14

 براي کشیدن گراف و نمودار  matplotlibکتابخانه 

، کار با فایل هاي اکسل، Sympyمحاسبات سمبولیک با  ،matplotlibکار با عکس و نمایش عکس با  -15

 در پایتون     PyQt5نصب راه اندازي و آموزش 

 مراجع:

1-Beginning C++, Ivor Horton, 2014 

  



 

 

 نیاز(: نیاز )همپیش واحد 2 عنوان درس: روش تحقیق

مهندسي، مستند سازي و نگارش گزارش مهندسي و مقاله و همچنین ارائه آموزش مراحل انجام تحقیق هدف: 

 شفاهي نتایج در مجامع و کنفرانسها

 رئوس مطالب: 

 وضع موجود يل و جمع بندی، تحلي، خالصه برداريمراحل انجام تحقیق شامل گردآوري منابع، دسته بند-1

 گزارش و جمع بندي نحوه نگارش گزارش فني و مقاله شامل چکیده، مقدمه، بدنه-2

 نحوه تهیه پاورپوینت براي ارائه فني و نکاتي که باید رعایت شود-3

 نکاتي که در زمان ارائه الزم است مد نظر قرار گیرد-4

 با انجام پروژه عملي در کالس 4تا  1اجراي تمامي مراحل -5

 مراجع:

1-Hints on Writing Technical Papers and Making Presentations, IEEE 

TRANSACTIONS ON EDUCATION, VOL. 42, NO. 2, MAY 1999 

2-IET: A Guide to technical report writing, www.theiet.org 

3-Research Methodology, rajasekar@cnld.bdu.ac.in 

 منابع متفرقه در مورد ارائه شفاهي از اینترنت-4

 

  

http://www.theiet.org/
mailto:rajasekar@cnld.bdu.ac.in


 

 

 

 

 

 2نیاز(: آز الکترونیکنیاز )همپیش واحد 1 عنوان درس: پروژه آز الکترونیک

 دیجیتال     نجام پروژه هاي ترکیبي آنالوگ وهدف: ا

 رئوس مطالب: 

 ،  ،پروژه سنسوري -1

2- PLC،  

   RFپروژه  -3

 ساخت فانکشن ژنراتور -4

 مراجع:

 دستور کار آزمایشگاه

 

  



 

 

 واحد 3 عنوان درس: مقدمه اي بر یادگیري ماشین
 نیاز(: احتمال و آمار و تجزیه ونیاز )همپیش

 تحلیل

هایي براي کامپیوتر که بطور خودکار با تجربه بهبود یابند ها و برنامهآموزش چگونگي نوشتن الگوریتم هدف:

 هاي کلیدي یادگیري ماشین است.ها و تئوری)تقریبا مشابه انسانها(. هدف این درس ارائه الگوریتم

 رئوس مطالب:

  مقدمه، -1

  تصمیم، درخت یادگیري -2

  چندالیه، و الیه تک مصنوعي عصبي هايشبکه -3

  بیزین، یادگیري -4

  ،(غیرپارامتري و پارامتري) متغیرها توزیع تخمین روشهاي با آشنایي -5

  گوسي، مخلوط مدل -6

  نمونه، یادگیري -7

  پشتیبان، بردار هايماشین-8

 (بنديخوشه) نظارت بدون یادگیري -9

  ها،داده بعد کاهش روشهاي با آشنایي -10

 HMM بر ايمقدمه -11

 ع:مراج

1-T. Mitchell, Machine Learning, McGraw Hill, 1997.  

2-E. Alpaydin, Introduction to Machine Learning, MIT Press, 2010.  

3-M. Kubat, An Introduction to Machine Learning, Springer, 2015.  

4-S. Theodoridis, K. Koutroumbas, Pattern Recognition, 2nd Edition, Elsevier 

Academic Press, 2003. 

  



 

 

 

 

 واحد 3 عنوان درس: اجزاي نوین شبکه برق
و  (الکترونیک صنعتي)نیاز(: نیاز )همپیش

 2سي قدرت رو بر 3ماشین 

 اب آینده هاي گیري جهت و قدرت سیستم روز مباحث با کارشناسي مقطع دانشجویان آشنایي و معرفي هدف:

 .    کنوني تحوالت به توجه

 رئوس مطالب:

 هاي تولید، انتقال و توزیع کنوني فصل اول: مروري بر مشکالت سیستم -1

معرفي  -FACTSهاي معرفي سیستم -هاي انتقالوري در سیستمفصل دوم: روشهاي افزایش بهره -2

  HVDCهاي سیستم

معرفي روشهاي اتصال به  -هاي آن معرفي تولید پراکنده و فناوري -فصل سوم: تحوالت در بخش تولید -3

 شبکه 

 -ها معرفي ریز شبکه -D-FACTSمعرفي تجهیزات  -فصل چهارم: دگرگوني در شبکه توزیع و مشترکین -4

 هاي هوشمند   اي بر شبکهمقدمه

 مراجع:

چاپ دوم  -1389پتیان جورابیان و قره -پذیر، مفاهیم و کاربردهامتناوب انعطافهاي انتقال جریان سیستم -1

1393 

  



 

 

 ـنیاز(: نیاز )همپیش واحد 3 عنوان درس: مباني انرژي هاي تجدید پذیر

محیط زیست امروزه بسیار مهم  -اقتصادي  -از منظر فني   تولید انرژي الکتریکي از منابع تجدید پذیر هدف:

دانشجویان مهندسي برق نسبت به مباحث مربوطه با توجه به پیشرفت تکنولوژي   تلقي مي گردد و آشنا سازي

 جدید ضروري است.

 رئوس مطالب:

مقدمه شامل آمار ملي و جهاني ، توسعه بهره برداري از منابع انرژي تجدید پذیر با مالحظات زیست محیطي،  -1

 فرصت هاي تحقیقاتي و سرمایه گذاري و شغلي 

  انرژي خورشیدي و کلکتورها -2

  انرژي باد و توربین ها-3

 انرژي زیست توده  -4

 انرژي زمین گرمایي  -5

  و مد انرژي امواج و جزر -6

 ذخیره سازي انرژي الکتریکي با استفاده از باتري و پیل سوختي هیدروژني  -7

 شناخت و روشهاي پیش بیني بار در کوتاه مدت و بلند مدت : روشهاي پارامتري و شبکه هاي عصبي  -8

 سامانه هاي ترکیبي انرژي هاي تجدید پذیر به صورت جزیره اي و متصل به شبکه  -9

 مایه گذاري و بهره برداري اقتصاد سر -10

  کنترل -11

  با استفاده ار روش هاي خالقانه  محیط زیست – اقتصادي – فني هدافا يبهینه سازي مبتني برا -12

 انجام پروژه مدلسازي و طراحي با استفاده از نرم افزارهاي موجود در سطح بین المللي -13

 مراجع:

چاپ  -انتشارات دانشگاه صنعتي امیرکبیر -مرتضي محمدي اردهالي دکتر -تولید و نیروگاههاي انرژي التریکي

 1395 -سوم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

مدلسازي سیستم هاي عنوان درس: 

 دینامیکي
 3واحد  

 نیاز(: تجزیه و تحلیل سیستمهانیاز )همپیش

هدف: اکثر سیستمهایي که مهندسین با آنها سروکار دارند دینامیکي هستند و داراي عناصر ذخیره کننده انرژي 

)مثل خازن، جرم،...( مي باشند که باعث میشوند انتقال انرژي از ورودي به خروجي با یک حالت گذرا همراه 

 ندسي مخصوصا کنترل مي باشد. باشد. مدلسازي و کنترل این سیستمها مورد نیاز تمام شاخه هاي مه

 رئوس مطالب: 

 -ردهدینامیک؛ فش-مدلسازي سیستم(، انواع سیستمها )استاتیک -سیستم -مقدمات )تعریف ها )سیگنال -1

غیرخطي؛....(، روشهاي مختلف مدلسازي )تحلیلي، آزمایشي،  -زمان گسسته؛ خطي-گسترده؛ زمان پیوسته

 ترکیبي(( 

 و روشهاي ارزیابي مدل  استاتیکمدلسازي سیستم هاي  -2

مدلسازي تحلیلي سیستم هاي فشرده خطي )با معادالت دیفرانسیل معمولي( )مدلسازي سیستم هاي  -3

الکتریکي، مدلسازي سیستم هاي مکانیکي طولي، مدلسازي سیستم هاي مکانیکي چرخشي، مدلسازي سیستم 

 هاي گرمایي، مدلسازي سیستم هاي جریان )فلو(، باند گراف( 

 ادي و جمعیتي )با معادالت تفاضلي( مدلسازي سیستم هاي اقتص -4

 مدلسازي تحلیلي سیستم هاي گسترده خطي )با معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئي( -5

....(، روش  -دیاگرام بد –مدلسازي آزمایشي سیستم هاي فشرده خطي )روش هاي کالسیک )پاسخ پله  -6

 حداقل مربعات معمولي، روش حداقل مربعات بازگشتي(

 مراجع:

1- Lennart Ljung, “Modeling of Dynamic Systems”, Prentice Hall 
 

 

  



 

 

 نیاز(: سیتمهاي کنترل خطينیاز )همپیش واحد 3 مقدمه اي بر رباتیکعنوان درس: 

تکنیک هاي پایه در مدلسازي شبیه سازي ساخت و کنترل موقعیت و نیرو را در رباتهاي  درس مفاهیم و هدف:

 مي کندجا بجا گر ارایه 

 رئوس مطالب:

 توصیف هاي فضایي و تبدیل مختصات  -1

 سینماتیک مستقیم و معکوس -2

 سینماتیک سرعت و شتاب -3

 استاتیکي -تعادل -ماتریس ژاکوبین -4

 طراحي مفهومي پروژه درس -5

 دینامیک ربات -6

 برنامه ریزي مسیر -7

 طراحي مقدماتي پروژه درس -8

  کنترل موقعیت ربات -9

 کنترل نیرو و امپدانس -10

 طراحي جزیي پروژه درس  -11

 12رباتیک از راه دور )پزشکي(  -12

  MATLABمدلسازي شبیه سازي و کنترل ربات در  -13

  ساخت ربات و انجام ازمایش -14

 مراجع:

1-J.J. Craig, " Introduction to Robotics: Mechanics and Control", 3rd  Edition, 

Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2004 

2-Mark W. Spong, Seth Hutchinson, M. Vidyasagar,  “Robot Modeling and 

Control”, Wiley 2005 

 

  



 

 

 

 

 
1 Units Course Title: Electricity Lab. 

Goal: Basic introduction to concepts of Electrical circuits and measuring 

equipments. 

Syllabus: 

1- Familiarity with the principles of testing and types of errors . 

2- Review of Ohm,s Low 

3- The Laws of Kirchhoff and Paul Westton 

4- Familiarity with Lab,s measuring equipments 

5- Familiarity with oscilloscope and observe Lisage curves and study alternating 

circuits. 

6- Vacuum Lamps fluorescent,neon....., 

7- Testing and working with applicable motors(cooler.....) 

8- Industrial contactors 

References: 

Basic Electrical Engineering (Fitzgerald) 

Fundamentals of Physics  

Halliday, David 

 
  



 

 

3 Units Course Title: Probability & Statistics 

Goal: Introduction Descriptive Statistics,Mean, Median, Mode,Range, Variance, 

Moments,Skew, Kurtosis,Bivariate Distribution,Correlation,Prediction Line,  

Syllabus: 

1-Meaning of Probability 

2-Set Theory 

3-Probability Space 

4-Conditional Probability 

5-Permutation, Combination 

6-Independence, Correlation 

7-Random Variables 

8-Moments, Expected Value 

9-Chebyshev’s Theorem, Markov’s Theorem 

10-Moment Generating Function, Probability Generating Function, Characteristic 

Function 

11-Bivariate Distribution 

12-Discrete Distributions 

13-Continuous Distributions 

14-Normal Distribution 

15-Large numbers Law 

16-Central Limit Theorem 

References: 

1-Engineering Probability and Statistics by: Gholamreza Moradi,Ph.D 

2-Statistics and Probability in Science and Engineering by: Hashemi Parast Ph.D 

3-Probability, Random Variables and Stochastics Processes by: A.Papoulis 

4-Statistics: Concepts, Methods and Applications, by Noferesti,Ph.D 

 
 
  



 

 

 

 

2 Units Course Title: Technical English   

Goal: To become familiar with the concepts of professional english. 

Syllabus: 

1- How to Present a Professional work  

2- Power Stations  

3- Theory of Magnetism 

4- Introduction to Control Systems  

5- Electricity and Electronics  

6- Listening Comprehension and Skills  

7- Writing Skills and Methods of Written Communications  

8- Magnetic Line Voltage Starters   

References: 

1-English for the Students of Power, Electronics, Control and Communications, by 

M. Haghani     

 

  



 

 

3 Units Course Title: Engineering Mathematics     

Goal: important mathematic topics in engineering 

Syllabus: 

1-Fourier Series  

2-Fourier Integration and Transformation  

3-PDE Solutions  

4-PDE derivation in physical problems  

5-functions of complex variables  

6-Complex Integration  

7-Complex sequences and series  

8-Residue Integration  

9-mapping 

References: 

1-Erwin Kreyszig, “Advanced Engineering Mathematics,” 10th Edition, JOHN 

WILEY & SONS, INC. 

2-J. W. Brown and Ruel V. Churchill, “Complex Variables and Applications,” 8th 

Edition, McGraw Hill 

 

  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Electric Circuits (I) 

Goal: This course aims to introduce the basic concepts of circuit theory. As the first 

course in theory, special emphasis is on the analysis of electric circuits. 

Syllabus: 

1-Definitions, Kirchoff current law, Kirchoff voltage law  

2-Introducing of circuits elements  

3-Simple  circuits  

4-First order circuits  

5-Second order circuits  

6-Operational Amplifiers 

7-Linear time invariant circuits  

8-Sinusoidal steady state Analysis  

9-Coupling  

10-Three phase circuits 

References: 

1-C.A. Desor and E.H. Kuh, Basic circuit theory, Mc Graw-Hill  

2- J. W. Nilson, Electric Circuits, Addison Wesley * * * L. O. Chua, C. A. Desor 

and E. S. Kuh, Linear and nonlinear circuits, Mc Graw-Hill    

 

  



 

 

3 Units Course Title: Electric Circuits (II)     

Goal: Electric Circuit II is a second course on electric circuits and it is a 

continuation of Electric Circuits I. This course is intended to both enhance the 

knowledge of students with regard to electric circuits and develop 

Syllabus: 

1-Three Phase Systems  

2- ntroduction to one sided Laplace transforms and their usage in solving electric 

circuits  

3-Convolution  

4-State Space  

5-What are two port networks and why are they needed 

6-Different types of two-port networks 

7-Properties of two-port networks 

8-Conversion of two-port networks from one type to another 

9-Solving two-port networks  

10-Definition of sensitivity 

11-Normalized sensitivityHow to obtain sensitivityMinimizing sensitivity  

12-Solving Electric circuits using graph 

References: 

1-Electric Circuits, James W. Nilsson 

 
  



 

 

 

 

1 Units Course Title: Electric Circuits Lab     

Goal: Introduction to Measurement Devices,Circuit Laws and filters 

Syllabus: 

1-Introduction to Oscilator, Osciloscope, Power Supply and Multimeter  

2-Cicuit Laws  

3-Thevenin and Norton Equivalent 

References: 

1-Electrical Circuits, Dr. Abedi 

2-Electrical Circuits, Dr. Jabbeh Dar 

  



 

 

3 Units Course Title: Electromagnetics 

Goal: Introduction to engineering electromagnetics 

Syllabus: 

1-A review on vector analysis  

2-Electrostatic fields in free-space  

3-Electrostatic fields in matter  

4-Magnetostatic fields in free-space  

5-Magnetostatic fields in matter    

References: 

1-D. K. Cheng, Field and Wave Electromagnetics. 1983 

 
  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Eletronics (I)  

Goal: This course familiarizes students with study of semiconductors and diodes, 

diode applications, BJT and MOS transistors physics and transistors circuits.  .   

Syllabus: 

1-Semiconductors and diode Physics 

2-Diode models and applications 

3-BJT transistors (physics and circuit modeling) 

4-BJT single stage amplifiers 

5-FET transistors (physics and circuit modeling) 

6-FET single stage amplifiers 

References: 

1-Microelectronic Circuits, Sedra – Smith, 7th edition, 2015. 

2-Fundamentals of Microelectronics, Behzad Razavi, 2nd edition, 2014. 

 
  



 

 

1 Units Course Title: Eletronics Lab. (I) 

Goal: Application of Electronics in the design and test of basic electric circuits and 

systems. 

Syllabus: 

1-Introduction to semiconductor diodes 

2-Diode applications 

3-Zener diodes and applications 

4-Transistor characteristics and specification of its main parameters 

5-Common Emitter amplifier design 

6-Common Collector and Common Base amplifiers 

7-Audio amplifier with output transformer 

8-Field Effect Transistor (FET): electrical characteristics and specification of its 

parameters; design of Common Source amplifier 

References:  

Electronic1 

 
  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Electronics (II)    

Goal: This course familiarizes students with study and design of differential 

amplifiers, feedback and power amplifier schemes. 

Syllabus: 

1-Overview on Electronics I  

2-Multistage amplifiers  

3-Current sources and active loads  

4-Differential Amplifiers  

5-Feedback  

6-Output stage and power amplifiers  

7-Opamp applications   

8- (Low) frequency response of amplifiers 

9- DC voltage regulators   

References: 

1-Microelectronic Circuits, Sedra – Smith, 7th edition, 2015. 

2-Fundamentals of Microelectronics, Behzad Razavi, 2nd edition, 2014. 

3-Analysis and design of analog integrated circuits, Gray and Meyer, 5th edition, 

2010. 

 
  



 

 

3 Units Course Title: Electrical Machines (II)        

Goal: The object of this course is to provide a foundation in the concepts and 

transformers and induction machines.   

Syllabus: 

1-Single and three phase transformers 

2-Three phase Induction Machines     

References: 

1-Principles of Electric Machines and Power Electronics Third Edition. P. C. Sen 

2-Electric Machinery Fundamentals, Stephen J. Chapman 

3-Electric machines,. Gordon R. Slemon 

4- M.G. Say Alternating Current Machines 

5-Electric machinery / A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley, Jr., Stephen D. Umans   

 

  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Electrical Machines (I)     

Goal: Basics of magnetic circuits, energy conversion, electromagnetic induction 

and torque generation, introduction to all types of electrical machines, detailed 

construction of dc machines, commutator and types of armature windings, 

equivalent circuits of dc motors and generators and their characteritics and contol 

methods of dc motors 

Syllabus: 

1-basic magnetic circuits and their linear and non linear solutions  

2-enegy conversion in electromagnetic systems, and conditions for electrical 

inductions and mechanical torque production  

3-introduction to all types of electrical machines and their construction  

4-commutator and armature windings  

5-equivalent circuits of dc motors and generators  

6-operational characteristics of types of dc generators and motors  

7-dc motor control and its dynamics   

References: 

1-electrical machinery;  bimbhra  

2-electrical machines vol 1 and 4:    M Abedi 

 

  



 

 

1 Units 
Course Title: Electrical Machines (I) 

Lab.    

Goal: The chief objective of Energy Conversion courses continues to be to build a 

strong foundation in the basic principles of Electro-Mechanics and Electric 

Machinery. The emphasis of the lab has been on the characteristics of all kinds of 

DC machines. 

Syllabus:  

Internal and external characteristics of DC generators and motors. 

References: 

Theory, performance, and applications of Electrical Machines (with some 

examples in MATLAB), Mojtaba Mirsalim, Soroush-Paya Press, 1395 

 

  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Logic Circuits     

Goal: Presenting the basics of digital circuits, and learning the fundamental 

concepts used in their design 

Syllabus: 

1-introduction  

2-Digital Systems and Binary Numbers  

3-Logic Gates  

4-Boolean Algebra  

5-Gate-level Minimization  

6-Gate-Level Minimization, Quine McCluskey Tabular Method  

7-Combinational Logic 

8-Combinational Logic-Decoder and Encoder  

9-Combinational Logic- Multiplexer and Demultiplexer  

10-Sequential Logic  

11-Sequential Logic- Latches  

12-Synchronous Sequential Logic- FlipFlops  

13-Registers and Counters  

14-Registers and Counters- Shift Register  

15-Ripple Counters and Synchronous Counters  

16-Memory and Programmable Logic     

References: 

1-M. Morris Mano, Michael D. Ciletti, Digital Design, Pearson, 2013 

 

  



 

 

1 Units Course Title: Logic Circuits Lab 

Goal: Practical usage of design techniques of digital circuits with the aim of FPGA 

hardware and HDL programming language 

Syllabus: 

1-Introduction of logic gates.  

2-Familiarity with the lab board.  

3-A brief introduction to how FPGAs work and their hardware.  

4-Familiarity with ISE software.  

5-Introduction of VHDL programming.  

6-Numbers in digital logic and the way of their representation, familiarity with 

LED and 7- 

7-segment.  

8-Simple combinational circuits (adder, multiplexers,…).  

9-Mathematical operations (adders, subtractors, multipliers), and the required 

VHDL programming commands for combinational circuits.  

10-Counters, Clock, and required VHDL programming commands for 

synchronous circuits. 

References: 

1-Logic circuits Lab instruction manual 

 

  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Signals & Systems 

 Goal: To be familiar with different signals in the time and frequency domains, 

and learning how to analyze linear and time invariant systems in the time and 

frequency domains.   

Syllabus: 

  1-Continuous and discrete time signals  

2-Linear Time Invariant Systems  

3-Fourier series of periodic signals  

4-Continuous time Fourier transform  

5-Discrete time Fourier transform  

6-Sampling  

7-Laplace transform  

8-Z transform 

References: 

1-SIGNALS & SYSTEMS …A. V. VOPPENHEIM ,  A. WILLSKY,  S. H. 

NAWAB 

2-SIGNALS & SYSTEMS …R. E. ZIEMER ,  W. H. TRANTER ,  D. R. FANNIN 

3-DISCRETE-TIME   SIGNAL  PROCESSING…A. V. OPPENHEIM ,  R. W. 

SCHAFER 

4-INTRODUCTION  TO  DIGITAL  SIGNAL  PROCESSING      

 

  



 

 

3 Units Course Title: Linear Control Systems  

Goal: To introduce fundamental of closed-loop (feedback) control systems, time-

domain and frequency domain tools for stability as well as performance  of 

feedback control system 

Syllabus:  

1- Modeling of Dynamical Systems 

2- Linerization- Transfer functions - DC Motors 

3- Block Digram Reduction Rules 

4- Signal Flow Graphs-Mason Gains Formula 

5- State Space Representation 

6- Feedback Properties 

7- Performance Measures- Control Actions-Velocity Feedback 

8-  Performance Measures- Stability Analysis 

9- Stability Analysis- Routh Hurwitz Criteria 

10- Root-Locus Method 

11- Frequency Response -Bode Diagram 

12- Nyquist Stability Criteria 

13- Controller Design 

References: 

1- Modern Control Systems, R.C. Dorf 

2- Control Systems Engineering, Norman S. Nise 

3- Automatic Control Systems, Benjamin C. Kuo 

4- Modern Control Engineering Katsuhiko Ogata 

5- Feedback Control of Dynamic Systems Gene F. Franklin J. David Powell Abbas 

Emami-Naeini 

 

  



 

 

 

 

1 Units 
Course Title: Linear Control Systems 

Lab 

Goal: Practice Theorerical items mentioned in  Linear Control Course 

Syllabus:  

1-Modelling and position control of a Servomotor,   

2-Motor Identification by openloop speed control, Motor Position Control by P,PI, 

PD, Speed Control of Motor,  

3-Thermal System Identification, Thermal System control by P, Thermal System  

Control using Frequency response approaches,   

4-Control of Ball and Beam 

References: 

1-Quanser User Manual,  

2-R. C. Dorf and R. H. Bishop,” Modern Control Systems”, Pearson Prentice Hall, 

11 edition, 2005 3-K. Ogata,” Modern control engineering”, Pearson; 5 edition 

(September 4, 2009) 

 

  



 

 

3 Units 
Course Title: Power Systems 

Analysis (I)     

Goal:the objective of this cource is to present methods of power system analysis 

and design  

Syllabus: 

    1-electric power generation  

2-the element of power system  

3-AC circuits analysis  

4-power factor correction  

5-AC generators modeling  

6-transformer modeling  

7-Transmission Line modeling  

8-Inductance of line  

9-Capacitance of line  

10-Transmission Line modeling and opretion  

11-numerical analysis  

12-gauss seidel load flow  

13-newton raphson load flow  

14-voltage control in power system  

15-load frequency control  

16-distribution system analysis 

References: 

1-Power system analysis   

 

  



 

 

 

 

3 Units 
Course Title: Communication 

Systems (I)     

Goal: Principles of communication theory applied to the representation and 

transmission of information. Topics include analysis of deterministic and random 

signals, amplitude modulation, angle modulation, analysis of noise, basics of 

digital communication systems, matched filter and error probability. 

Syllabus: 

1-Introduction of different types of communications systems and Review of signals 

and systems and Complex representation of bandpass signals  

2-(Analog communication basics (Amplitude modulation (AM) and AM 

Demodulation  

3-Angle modulation  

4-Frequency and Phase Modulations (FM and PM) and demodulations 

5-Review of probability and random  processes         

6-Stationary random process 

7-Power spectral density 

8-White noise process  

9-Noise in bandpass communication systemEffect of noise in an analog baseband 

system  

10-Introduction to digital communicationsSampling analog signalsIntroduction to 

digital modulations     

References: 

1-J. Proakis , M. Salehi, Fundamentals of Communication Systems. Prentice Hall, 

2014.    

 

  



 

 

2 Units 
Course Title: : Electrical and 

Electronic Measurement Systems 

Goal: To become familiar with measurement systems, errors and uncertainties 

Syllabus: 

1-Fundamentals of Measurement Systems 

2-Instrument Types and Performance Characteristics 

3-Measurement Uncertainty 

4-Calibration of Measuring Sensors and Instruments 

5-Data Acquisition 

6-Electrical Indicating and Test Instruments 

7-Display, Recording, and Presentation of Measurement Data 

8-Measurement Signal Transmission 

9-Measurement Reliability and Safety Systems 

10-Sensor Technologies 

11-Measurement of Physical quantities  (Temperatue, pressure speed, flow , … 

References: 

1-Measurement and Instrumentation, Theory and Applications, Elsevier 2012 

2-Alan S. Morris,   Reza Langari 

 

  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Electronics (III)    

Goal: Study of advanced circuits model, amplifier frequency response and noise in 

BJT and MOS analog integrated circuits   

Syllabus:  

1- High frequency behavior of BJT and FET transistors 

2- Frequency response of amplifiers 

3- Stability and frequency compensation of amplifiers 

4- Noise modeling and analysis 

5- Integrated operational amplifiers 

6- Oscillators 

7- Nonlinear analog circuits 

References: 

1-Analysis and design of analog integrated circuits, Gray and Meyer, 5th edition, 

2010. 

2-Design of analog CMOS integrated circuits, Behzad Razavi, 2nd Edition, 2017  

3-Analog integrated circuits design, Carusone, Johns and Martin, 2nd edition, 2012. 

 

 

  



 

 

3 Units Course Title: Pulse & Digital Circuits   

Goal: Introduction to linear and non-linear circuits with pulse inputs; pulse 

generation and shaping; logic gate design; data converters   

Syllabus:  

1-Introduction  

2-Linear wave shaping  

3-Non-linear circuits and pulse input  

4-Discrete multivibrators  

5-Ramp generators  

6-Waveform generation using Op. Amp.s and integrated circuits  

7-Digital integrated circuits and their application in waveform generation  

8-A/D and D/A converters  

9-Negative resistance components and their application in waveform generation 

(time permitting)   

References: 

1-S.M. Ahadi, Pulse and Digital Circuits, AUT Publications   

 

  



 

 

 

 

3 Units 
Course Title: Computer Architecture 

& Microprocessors    

Goal: To get acquainted with the structure of computers and microprocessors and 

find a correct understanding of how their various units work, including control, 

data-path, memory and input / output, as well as the hardware design of these units 

for a simple computer. Also, getting familiarized with topics in programming in 

machine and assembly languages. 

Syllabus: 

1- Introduction to the structure of computers: computer operating units. 

2- Familiarity with hardware design of large digital systems: using VLSI, LSI, MSI 

components in algorithmic expression of systems function in terms of micro-

operations and timing, in the form of ASM-chart or Register transfer language 

(RTL). 

3- Memory basics: Familiarity with the features and how to use different types of 

SRAM, DRAM and ROM memories and implementing the desired memory map. 

4- Computer Design Fundamentals: Hardware design of different operating units 

of a simple computer including the control, data-paths, memory and input / output, 

while getting familiar with the necessary concepts such as: 

- Instruction set architecture: Instruction formats, instruction types and their 

classification, addressing modes. 

- Datapaths : Arithmetic/Logic Unit (ALU), register set and flags. 

-Control unit and familiarity with the process of executing instructions (instruction-

cycle, machine-cycle and T-cycle). 

- Input / Output problems and methods, including understanding the need for the 

interface circuit and its role in problem solving, method of programmed I/O, 

interrupt driven I/O and related problems and solutions, how Direct Access 

Memory (DMA) works and how to use the I/O Processor. 

- Expression of computer function in RTL form and hardware extraction. 

5- Programming in machine language and assembly language: including allocating 

memory to program and data, how to code different parts of instructions (op-code, 

operand, addressing mode) and how to calculate their execution time. 

Programming in assembly language includes writing instructions in symbolic 

language and using pseudo- instructions or assembler guides to facilitate 

programming with readable structure. 

6- Microprogramming: Familiarity with the method and implementation of the 

control unit for a sample computer by microprogramming method. 

7- Familiarity with a usual microprocessor: Using the previously explained 

principles in familiarity with the internal architecture and its machine and assembly 

languages, familiarity with the structure of interface circuits in the microprocessor 



 

 

and ports programming in examples of I/O interface for Timer, SIO, PIO, its 

interrupt structure and practical examples. 

References: 

1-Logic and Computer Design Fundamentals”, Fourth Edition, M.Morris Mano, 

Charles R. Kime, 2008."     

 

  



 

 

 

 

3 Units 
Course Title: Microprocessor Systems 

& Interfaces      

Goal: Introduction to ARM processor Systems & Interfaces     

Syllabus: 

1- INTRODUCTION TO ARM ARCHITECTURE 

2- Software Flow 

3- HOW TO MAKE A MINIMUM SYSTEM  

4- POWER CLK/RESET 

5- GPIO: Keypad, 7Segment 

6- IO EXAMPLES 

7- INTTERUPT 

8- TIMERS & COUNTERS 

9- A/D and D/A 

10- USART- SPI- I2C 

11- FreeRTOS 

12- WIFI, GPS, BT modules 

References: 

Mastering the STM32 Microcontroller, by Carmine Noviello, Publisher : Leanpub, 

Published : 2016 

 

  



 

 

1 Units Course Title: Electronics Lab. (II) 

Goal: Performing experiments according to the Electronics II course topics. 

Syllabus: 

1- Design of multi-stage amplifiers. 

2- Evaluation of Unijunction transistors (UJT.) 

3- Evaluating the effect of negative feedback in amplifiers. 

4- Power amplifiers (Class B Push-Pull.) 

5- Differential amplifiers. 

6- Linear voltage regulators. 

References:  

1-Electronic Device and Circuits    by: Bogart 

2-Analysis and Design of Analog Integrated Circuits  by: Gray 

3-Microelectronic Circuits  by: Sedra  Smith 

 

 

  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Electronic Physics     

Goal: Introduction to Semiconductor Physics   

Syllabus:  

1-pn junction  

2-Bipolar Transistor  

3-Field effect transistors     

References: 

1-Semiconductor Device Fundamentals, Robert Pierret, 1996  

2-The PN Junction Diode, Robert Pierret, Gerold Neudeck, 1989  

3-THE BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR, Robert Pierret, Gerold Neudeck, 

1982  

4-Field Effect Devices, Robert Pierret, Gerold Neudeck, 1990 

 

  



 

 

3 Units Course Title: Dsp (I)     

Goal: Signal Concept, Sampling Theory, Digital Signals, Digital Systems 

Syllabus: 

1-Signals & Systems 

2-Sampling theory 

3-Digital Signals 

4-Z transform 

5-digital Systems 

6-Filtering 

7-DFT     

References: 

1-Discrete Time Signal Processing, Alan. V. Oppenheim, 2nd Edition, Prentice 

Hall, 1999  

2-Discrete Time Signal Processing, Alan. V. Oppenheim, 2nd Edition, Prentice 

Hall, 1999    

 

  



 

 

 

 

1 Units Course Title: Pulse Tech Lab     

Goal: Introduction to Pulse Technic Circuits     

Syllabus: 

1-Common Emitter and Common Collector with Capacitance Load, Push-Pull 

Circuit  

2-Schmitt Trigger: BipolarTransistor and IC Mode  

3-Bistable Multivibrator- T Flip Flop  

4-Monostable Multivibrator: Bipolar Transistor and IC Mode  

5-Astable Multivibrator: Bipolar Transistor and IC Mode  

6-IC Timer 555: PWM Modulator, PPM Modulator and Rmap Generator  

7-Miller Integrator  

8-Op-Amp741: Schmitt Trigger, Rectangular and Triangular Wave Generator, 

Staircase Pulse Generator  

9-FSK Modulator  

10-PAM Modulation and Demodulation   

References: 

1-Pulse Technic, Dr. Motamedi 

 

  



 

 

1 Units Course Title: Electronics Lab (III) 

Goal: Some experiments on analog electronic circuits 

Syllabus: 

1-Frequency Response of CE Amplifier 

2-Frequency Response of CB Amplifier 

3-Frequency Response of Cascode Amplifier 

4-Frequency Response of Feedback Amplifier 

5-Performance Parameters of LM741 Amplifier 

6-Applications of Operational Amplifiers (Half-Wave Rectifier, Full-Wave 

Rectifier)  

7-Implementation of First- and Second-Order Low-Pass Filters 

8-Implementation of First- and Second-Order High-Pass Filters 

9-RC Frequency Oscillators (Wien-Bridge Oscillator) 

10-RC Frequency Oscillators (Phase Shift Oscillator) 

11-Gilbert-Cell Applications (Balance Demodulator) 

12-Gilbert-Cell Applications (Amplitude Modulation) 

References: 

1-P. Gray, P. Hurst, S. Lewis, and R. Meyer, Analysis and Design of Analog 

Integrated Circuits, John Wiley, 5th Edition, 2009. 

2-A. Sedra and K. Smith, Microelectronic Circuits, 7th Edition, Oxford University 

Press, 2015. 

3-B. Razavi, Fundamentals of Microelectronics, John Wiley & Sons, Second 

Edition, 2014. 

 

 

  



 

 

 

 

1 Units 
Course Title: MICROPROCESSOR 

& INTERFACES LAB 

Goal: Introduction to ARM architecture and its peripherals 

Syllabus: 

1-Introduction to ARM, Software Flow, Programming and Debugging 

2-GPIO: Keypad, 7Segment and LCD 

3-Interrupts 

4-USART: Polling and Interrupt 

5-Timers 

6-ADC 

7-DAC 

8-SPI 

9- FreeRTOS 

10-WIFI, GPS, BT modules 

References: 

Mastering the STM32 Microcontroller, by Carmine Noviello, Publisher : Leanpub, 

Published : 2016 

 

  



 

 

3 Units Course Title: Communication Circuits    

Goal: Introduction to Nonlinear Analysis and Design of RF Transceivers 

Syllabus: 

1-Introduction :Transceiver Architectures 

2-Coupling and Resonant Circuits 

3-Small Signal Amplifiers (High Gain Amplifiers HGA, Low Noise Amplifiers 

LNA) 

4-Nonlinear Behavior of RF Devices 

5-Large Signal Amplifiers 

6-Oscillators 

7-Mixers 

8-AM Modulators 

9-AM Detectors (Demodulators) 

10-FM Modulators 

11-FM Detectors (Demodulators 

References: 

1-A. Abdipour, Communication Circuits: Design, Nonlinear Analysis and 

Simulation, NASS Pub., 2013. 

2- K. K. Clarke and D. T. Hess, Communication Circuits: Analysis and Design, 2nd 

Ed., Krieger Pub Co., 1994. 

3- J. R. Smith, Modern Communication Circuits, 2nd Ed., McGraw Hill, 1998 

4- D. O. Pederson, K. Mayaram, Analog Integrated Circuit for Communication, 

Principles, Simulation and Design, 2nd Ed. Springer, 2008. 

 

  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Vlsi System Design     

Goal: Introduction to the Design of Digital Integrated Circuits   

Syllabus: 

1-Introduction to VLSI systems  

2-VLSI Fabrication Process , Layout and Design Rules  

3-MOS  Transistor Modelling  

4-CMOS Inverter  

5-Design of CMOS Combinational logic Gate  

6-The Effects of Interconnects  

7-CMOS Sequential Logic Gates Design  

8-Design of Advanced Blocks: (Adder, Memory) 

References: 

1-Design of VLSI Systems, Majid Shalchian, 2011  

2-Digital Integrated Circuits, J.M. Rabaey 

 

  



 

 

3 Units 
Course Title: CMOS Integrated 

Circuits & Systems 

Goal: Design of Analog Integrated Circuits and Systems in CMOS Technologies 

Syllabus: 

1-Introduction to Analog Signal Processing  

2-CMOS Processing Technology  

3-MOS Device Modeling and Short-Channel Effects 

4-Layout of Analog Circuits  

5-Operational Amplifiers 

6-Analog Filters  

7-Switched-Capacitor Circuits  

8-A/D and D/A Converters  

9-Phase-Locked Loops  

References: 

1-B. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, McGraw-Hill, 2001. 

2-D. Johns and K. Martin, Analog Integrated Circuit Design, John & Wiley, 1997. 

3-P. Gray, P. Hurst, S. Lewis, and R. Meyer, Analysis and Design of Analog 

Integrated Circuits, John Wiley & Sons, 5th Edition, 2009. 

4-B. Razavi, Fundamentals of Microelectronics, Wiley & Sons, 2008. 

5-R. Gregorian and G. C. Temes, Analog MOS Integrated Circuits for Signal 

Processing, New York: Wiley, 1986. 

6-K. Laker and W. Sansen, Design of Analog Integrated Circuits and Systems, 

McGraw-Hill, 1994. 

7-M. Gustavsson, J. Jacob Wikner, and N. N. Tan, CMOS Data Converters for 

Communications, Kluwer Academic Publishers, 2002. 

8-B. Razavi, Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995. 

9-B. Razavi, RF Microelectronics, New Jersey: Prentice-Hall, 1998.  

10-Class Notes and Selected Publications. 

 

  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Multimedia Systems      

Goal: Introduction to the fundamentals of multimedia systems and signals: image, 

audio, speech, video, text, ...   

Syllabus: 

1-Introduction  

2-Signals, images, video and introductory issues in signal processing  

3-Multimedia Data capture basics  

4-Image processing for enhancement  

5-Audio signal processing  

6-Speech processing  

7-Compression: lossless, and lossy  

8-Data, image, video , audio and speech compression  

9-Introduction to HTML and Javascript 

References: 

1- Ze-Nian Li, Mark S. Drew, Fundamentals of Multimedia, Prentice Hall, 2004. 

2- S. Vaseghi, Multimedia Signal Processing, Theory and applications in speech, 

music and communications, John Wiley, 2007.  

3- Gonzalez and Woods, Digital Image Processing, 3rd Ed., Pearson Education, 

2008. 

 

 

  



 

 

3 Units Course Title: Laser Electronics   

Goal: Introduction to Laser and Optical Electronics for B.Sc. students in the field 

of Photonics Technology   

Syllabus: 

1-Introduction, Light nature and properties, Light-matter interactions  

2-Einstein relations, Black body radiation, Optical amplifications, Population 

inversion, Pumping 

3-Fabry-Perot resonant filter  

4-Theory: Bohr Atomic model, Quantum-Mechanics postulates,Band theory, K.P. 

model, Effective mass  

5-Bloch theory, Brillouin zones, Exitons  

6-Laser Types, Semiconductor lasers, Silicon lasers, Transistor lasers,DFB 

lasers,Tunable lasers  

7-rate equations, lasers’output power estimation, Q-factor, Brightness, Beam 

divergence  

8-Q-switching, Mode locking, Ultra-fast laser pulses  

9-Carbon Nanotubes applications in laser fab.,LED, Fiber Optics Ray and Wave-

Analysis  

10-Introduction to Fourier Optics ,Spatial Fourier transforms,Fresnel and 

Franhaufer diffractions,Lens optical properties  

11-Optical Correlators,Optical match filtering,Applications in Fourier Optics  

12-Optical detection, Laser applications in Metrology, industry, medicine,… 

Sagnac effect, laser and fiber Gyroscope 

References: 

1-Photonics(v1),Hassan Kaatuzian,AUT press, 5th printing:2017.  

2-Photonics(v2),Hassan Kaatuzian,AUT press,4th printing, 2018  

3-Principles of laser,O.Svelto, 5th edition,2010.  

4-laser Principles,Wilson & Hawks,1987.  

5-Introduction to Fourier Optics J.Goodman. 68, 96, 2005   

 

  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Data Transmission  

Goal: Introduction to physical Layer, Medium Access sub layer, Network Layar 

and Transport Layer.     

Syllabus: 

1-Computer Network Applications  

2-Network Hardware  

3-Network Software  

4-Reference Models  

5-Theoretical Basics of Data Transmission  

6-Transmission Media  

7-Communication Sattelites  

8-Digital Modulation and Multiplexing  

9-Public Telephone Network  

10-Mobile Telephone Network  

11-Introduction To Data Link Layer  

12-Error Correction and Detection  

13-Data Link Layer Protocols  

14-Stop and wait protocol  

15-Go back n protocol  

16-Selective Repeat Protocol 

References: 

1-Computer Networks, A. S. Tannenbaum. 

 

  



 

 

3 Units 
Course Title: Programmable Logic 

Circuits 

Goal: introduction to FPGA devices and VHDL programming 

Syllabus: 

1- Modeling of Combinational Circuits 

2- Behavioral Modeling of Sequential Circuits 

3- Finite State Machines 

4- Testbench Development 

5-Design Methodology 

6-FPGA Architecture Overview 

7-MPSOC Architecture Overview 

8- HW/SW Codesign 

9- Xilinx MicoBlaze Microcontroller: Overview & Interfacing 

10-Xilinx SystemGen DSP Design  

11-Xilinx HLS Design 

References: 

1-FPGA Prototyping by VHDL Examples: Xilinx MicroBlaze MCS SoC 2nd 

Edition, Pong P. Chu, Publisher : Wiley; 2nd Edition (October 23, 2017), ISBN-13 

: 978-1119282747 

2-RTL hardware design using VHDL : coding for efficiency, portability, and 

scalability, Pong Chu, ISBN 0471720925 

 

  



 

 

 

 

1 Units Course Title: Elec Machins Lab (II) 

Goal: operational practice ,increase and develop in detail concept in Ele .Machins. 

Syllabus: 

1-Singel phase transformer tests (full load, no load states). 

2-Obtian 3phase transformer group , Evaluate paralleling transformers . 

3-Starting 3phase asynchronous motors by star &delta starter.  

4-Evaluate induction frequency in asynchronous motors in full load & no load 

states .change speed by change resistance  in winding rotor. 

5-Drawing torque-speed curve in synchronous motor and trigger in different 

currents. 

6-Strating synchronous generator and link to utility network and Evaluate its 

parameters. 

7-Starting single phase asynchronous motor and evaluate power factor in full load 

& no load and improve it. 

8-Obtian eddy current and hysteresis losses coefficients in single phase 

transformers.   

References: 

1-Electrical technology Vol.4 ,TERAZHA  

2-Electrical Machines BIMBAHARA  

3-Electrical Machines EL-HAWARY  

4-Electrical Machines SLEMON. 

 

  



 

 

3 Units Course Title: Industrial Electronic    

Goal:teaching of power semiconductor devices, static coverters and their 

applications     

Syllabus: 

1-Introduction: Discription on the importance of the course, the need for 

conditioning of electrical enrgy to supply diferent loads and introducing types of 

static converters 

2-Power semiconductor devices: Revewing and introducing power semiconductor 

devices such as diodes, transistors and thyristors, including their structure, 

operating characteristics and driving and terigering circuits. 

3-Rectifiers: Types, operation priciples, governing relations, important indices of 

dc side voltage and ac side current, dc and ac sides filter, ratings of the components 

and converter design 

4-Commutation: Types of commutation, forced commutation circuits and 

description of their operation 

5-Inverters: Different configurations, operating principles, switching methods, 

governing ralations, output harmonics elimination or reduction 

6-Applications: Examples of static converter application 

7-complimentary subjects: protection, cooling, series and parallel connection of 

power semiconductor devices 

References: 

1-Power Electronics: Circuits,Devices and Application By M.H. Rashid  

2-Power Electronics  By Cyril W. Lander  

3-Power Semiconductor Circuits By S.B. Dewan and A. Straughen     

 

  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Electric Machine (III) 

Goal: Synchronous machine beheavior in steady state and transient     

Syllabus: 

1-Salient pole machine equivalent circuit  

2-MMF due to distributed windings  

3-Synchronous reactance calculation  

4-Synchronous machine capability  

5-Transient analysis  

6-Dynamic Analysis  

7-Basic Concepts of Rotating Fields  

8-Torque in cylindrical rotor synchronous machine  

9-Effect of distributed winding on induced voltage and harmonics  

10-Synchronous machine efficiency  

11-Windings in synchronous machine  

12-Synchronous machine equivalent circuit  

13-Active and reactive power in synchronous machine  

14-Synchronizing with the network  

15-Salient pole synchronous machine 

References: 

1-Analysis of electric machinery and drives  

2-Electrical machine   Seyed Hossein Hoseinian   Aref Doroudi  

 

  



 

 

3 Units 
Course Title: Power Systems Analysis 

(II) 

Goal: Introduction to Power System with the aim of ability to analysis the steady 

and transient state e.g. Faults 

Syllabus:  

Chapter 1: Introduction 

Chapter2: AC circuits, Phasor presentation, Complex Power in steady state circuits, 

three phase balanced loads 

Chapter 3: Peru nit systems, changing base values, transformers 

Chapter 4: Load flow equation definition, tap changer 

Chapter 5: Short Circuit Fundamentals, Circuit Breakers, Power System Elements 

simulation and modeling, symmetrical fault analysis, unsymmetrical 

fault analysis, positive, negative and zero sequence equivalent of power 

system modeling, three phase fault modeling, analysis of LG,LL and 

LLG unsymmetrical faults, 

Chapter 6: Power system fundamentals, Power exchange equations, power system 

stability, equivalent area calculation, simulation of system via PASHA 

References: 

1- M.Abedi, Electrical Power System;Power System Analysis (Vol.2), 1393, 

Nahre Danesh 

2- H.A.Abyaneh, H. Torkaman, Power System Analysis (1), 1387, Amirkabir 

University of Technology 

3- H.A.Askarian, I. Pourkeyvani, Advanced Power System Protection, 1398, 

Amirkabir University of Technology 

4- Saadat, Hadi. "Power System Analysis. 3. utg." (2010): 438-498. 

 

  



 

 

 

 

3 Units 
Course Title: Dielectrics & High 

Voltage 

Goal: This course introduces the fundamentals of high voltage engineering and 

physics of insulations as well as discussing breakdown theory of insulations.       

Syllabus: 

1-Electrostatic fields  

2-Safety recommendation for working in H.V laboratory  

3-High voltage ACand DC generation  

4-High voltage impulse generation  

5-High voltage measurement  

6-High current measurement  

7-Gaseous insulation  

8-Liquid insulation  

9-Solid Insulation  

10-Charge and potential distribution on insulations  

11-Wagner’s theories  

12-Thermal breakdown  

13-Electrical breakdown  

14-Thermal-electrical breakdown  

15-Categorize the insulations according to their chemical properties    

References: 

1-E. Kuffel and W. S. Zaengl, " High voltage engineering fundamentals", 

Pergamon Press, 1984, NY, USA  

2-A. J. Schwab, "High voltage Measurement Techniques", M.I.T. Press, 1972, 

Massachusets, US  

3-J. S. T. Looms, " Insulators for high voltages", Peter Peregrinus Ldt., 1988, 

London, U.K  

4-M. Gh. Mohammadi, Phiycs a nd Technology of Electrical Insulation    

 

  



 

 

3 Units 
Course Title: Power Systems 

Protection 

Goal: Understand the principle of power system protection and perform protection 

system study 

Syllabus: 

1-Introduction) Necessity of power system protection, Principles of protective 

relays, Functioning of circuit breaker, Main and backup protections, Overlapping 

zone of protection) 

2-Fault Analysis in Power System(Symmetrical faults, Symmetrical components 

and unsymmetrical faults) 

3-Protection Voltage and Current Transformers(Characteristics of current 

transformers, model of current transformers, Performance of current transformers, 

Voltage (potential) transformers) 

4-Overcurrent and Earth Protections(Types of overcurrent relays, Operating 

principles of inverse overcurrent relays, Earth fault and other overcurrent relays, 

Coordination of inverse overcurrent relays) 

5-Fuses(Definition and characteristics of fuses, Functional classification of fuses, 

Types of fuse, Coordination principles) 

6-Distance Protection(Operating principles of distance relays, Construction of 

distance relay, Types of distance relay, Inputs of distance relay, Coordination of 

distance relay) 

7-Differential Protection(Current differential protection, Differential protection 

principles) 

8-Generators, Transformers, and Bus Protections(Generator protection, 

Distributed generation protection, Transformer protection, Bus protection) 

References: 

1- Network Protection And Automation Guide, ALSTOM GRID 

2- H.Askarian Abyaneh, Relays and Protection, 11st Edition, Amirkabir 

University of Technology publication,1393 

 

  



 

 

 

 

2 Units Course Title: Thermodynamics   

Goal: To introduce the electrical engineering students to fundamentals of 

thermodynamics required for analysis of thermal power plants based on the 

applications of first and second laws of thermodynamics 

Syllabus: 

1-Definitions: Intensive and extensive properties, measureable properties, closed 

and open systems, enthalpy, material phases, P-V-T diagrams, use of 

thermodynamic tables  

2-First law of thermodynamics for closed and open systems 

3-First law efficiency and cycles for power generation and power consumption 

including refrigeration and heat pumps 

4-Irreversibility and entropy 

5-Second law of thermodynamics for closed and open systems 

References: 

1- M. J. Moran and H. N. Shapiro 

Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 5th Ed., John Wiley & Sons, 

New Jersey, 2015. 

 

  



 

 

1 Units 
Course Title: Power System Analysis 

Laboratory 

Goal: Practical experience and development of lessons learned in Power System 

Analysis 1 and Power System Analysis 2. 

Syllabus: 

1- Chapter 1: Familiarity with simulation software for analyzing power systems 

and examining the characteristics of each. Familiarity with PASHA and POUYA 

softwares and the method of LABs automatic scoring. 

2- Chapter 2: Familiarity with Load Flow calculations, including exercises 1-2-3-

4-5 with automatic scoring. 

3- Chapter 3: Familiarity with Short Circuit calculations, including exercises 1-2-

3-4 with automatic scoring. 

4- Chapter 4: Familiarity with Stability calculations, including exercises 1-2-3-4-5 

with automatic scoring. 

5- Chapter 5: Familiarity with Frequency Dynamic Calculations and Out of Phase 

Switching. 

6- Chapter 5: Familiarity with Protection in PASHA Software, including exercises 

1-2 with automatic scoring. 

7- Chapter 7: Sample exam questions of Power Systems Analysis Laboratory. 

References: 

1- Shahram Montaser Kohsari, Manuscripts on Power System Analysis 1, 2 and 

Power System Distribution 

2- Power Apparatus & System Homological Analysis (PASHA) software Manual. 

3- John J. Grainger, William D. Stevenson, Power System Analysis, McGraw-Hill, 

1994. 

4- Olle Ingemar Elgerd, Electric Energy Systems Theory: An Introduction, Tata 

McGraw-Hill, 1983. 

5- Mohamed E. El-Hawary, Electrical Power Systems: Design and Analysis 

Revised Printing Edition, Wiley-IEEE Press; Revised Printing edition (March 9, 

1995). 

6- Turan Gonen, Modern Power System Analysis 2nd Edition, CRC Press; 2nd 

edition (February 25, 2013). 

7- Fred I. Denny and David E. Dismukes, Power System Operations and Electricity 

Markets, CRC Press; 1st edition (June 13, 2002). 

 

  



 

 

 

 

1 Units 
Course Title: Industrial Electronic 

Lab 

Goal: 

-To familiarize students with power electronics components and converters. 

-To enable the students to study, design and simulate various converters such as 

Rectifiers, Choppers, AC voltage controller and Inverter circuits using 

MATLAB/Simulink software. 

-To give the ability of using techniques, skills and modern engineering tools 

necessary for engineering practice.  

Syllabus: 

1-Simulation of basic circuits for familiarization of power electronics components, 

Simulink and Power System Block set. 

2-Simulation of single-phase half-wave rectifier (Study of thyristor and its drive 

circuit).  

3-Simulation of controlled single-phase full-wave center-tapped transformer 

rectifier. 

4-Simulation of single-phase AC voltage controller. 

5-Simulation of three-phase half & full-wave fully-controlled rectifiers. 

6-Simulation of three-phase half and full controlled rectifiers with DC motor as a 

load and closed-loop controller. 

7-Simulation of DC-DC converters (Buck, Boost, Buck-Boost) with DC motor as 

a load and closed-loop controller. 

8-Simulation of single-phase and three-phase voltage source inverters 

References: 

1-Power Electronics by Daniel W. Hart  

2-Power Electronics Converters, Applications and Design by Ned Mohan 

3-Power Electronics by Muhammad H. Rashid  

4-Power Electronics by Cyril W. Lander 

 

  



 

 

1 Units Course Title: High Voltage Lab 

Goal: Experimental tests in the field of high voltage engineering which is taught in 

high voltage course and learn to work with high voltage 

Syllabus: 

1-Anlaysis the breakdown behavior of air under homogenous fields 

2-Anlaysis the breakdown behavior of air under non-homogenous fields 

3-Drawing homogenous factor versus geometric factor 

4-Analysis of insulator behavior under electrical field 

5-Analysis of oil breakdown 

6-Relation between impulse generator parameters and its output voltage 

7-Fault location in cables 

8-Finding the V50% of insulators 

9-Finding dissipation factor and capacitance of insulation by sSchering bridge 

References: 

1-High voltage Lab note book 

2-High voltage engineering fundamentals, by: E. Keffel and W. S. Zaengl 

 

  



 

 

 

 

1 Units Course Title: Protection Lab 

Goal: Power System Protection Laboratory aims to gain insight into BSc students 

regarding Power System Protection Fundamentals to face real practical 

environments. 

Syllabus: 

1- Power System protection Theories (2 Sessions) 

2-Simulation Overcurrent, Distance and Differential Protection by PSCAD 

software (2 Sessions) 

3-Practical Activity in Overcurrent Relays using Terco Equipments(Elementry and 

Advance) (2 Sessions) 

4- Practical Activity in Differential Relays using Terco Equipments(Elementry and 

Advance) (2 Sessions) 

5- Practical Activity in Distance Relays using Terco Equipments (1 Session) 

6-Practical Activity in Testing  Relays using AM105 Tester(Elementry and 

Advance) (2 Sessions) 

References: 

1- H.A.Abyaneh, Protection and Relays, Amirkabir University of Technology, 

August 2016 

2- M.M, Practical learning of PSCAD, Kanoon Nashreolom, February 2016 

3- Instruction of Tester AMT105, www.vebko.ir/ 

4- Instruction of Tester AMR-M Multifunctional Protective Relay, www.vebko.ir/ 

5- Instruction of Power System Protection equipment of TERCO company, 

www.tercosweden.com/ 

 

  

https://www.vebko.ir/
https://www.vebko.ir/


 

 

3 Units Course Title: Power Plant     

Goal: Fundamentals of Power Genration Engineering     

Syllabus: 

1-Vapor power plants  

2-gas turbine and combined cycle power plants 

3-power plants Equipment 

4-Hydroelectric power plants and pump storage 

5-Nuclear power generation 

6-Modern energy conversion plants: geothermal, solar thermal, wind farms 

7-Power expansion planning, unit committment, economic dispatch 

8-Advanced topics: ANN for control, modeling, and fault detection in power plants   

References: 

1-M.M. Ardehali, Power plants and generation of electrical energy, Amirkabir 

University Press, 2008    

2-El-Wakil, M.M., Power Plant Engineering, McGraw-Hill, New York, 1984       

 

  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Special Machins   

Goal: In this course students get familiar with the types, modeling, analysis and 

applications of some classic motors including single phase induction motors, small 

synchronous motors,servo motors, brushed ac motors an some others such as 

stepping motors,brushless dc motors and switch reluctance motors. 

Syllabus: 

1-introducing single and two phases induction motors, revolving and Crossfield 

theory 

2-equivalent circuit model for single phase induction motors steady state analysis 

3-different types of single phase induction motors 

4-shaded pole and reluctance motors 

5-designing the capacitance and resistance of auxiliary windings for maximum 

torque generation 

6-introducing the generalized theory of electrical machines 

7-single phase induction motor analysis using generalized theory 

8-fundamentals of single phase synchronous, reluctance and hysteresis motors and 

their torque speed characteristics 

9-ac tachometers, ac servo meters and their principals of operations 

10-brushed ac motors and their operational principals 

11-ac series motors and their operational characteristics 

12-fundamentals of repulsion motors, universal motors, frequency converters 

13-Schrage motors and and its basic theory 

14-stepping motors, their type, operation principal, power supplies and speed 

position controls 

15-brushless dc motors and their principals of operations 

16-fundamentals of switch reluctance motors and their applications 

References: 

1-Electrical machines analysis by Bimbhra    

 

  



 

 

3 Units Course Title: Electric Installation   

Goal: electrical installations and lighting engineering Design in different 

environments     

Syllabus: 

1-Lesson Plans -  Introduction  

2-Introduction to Lighting Engineering  

3-Define of lighting engineering parameters (flux and illuminance  

4-Photometers  

5-Electrical Light Source (Incandescent Lamp , HID Mercury Lamp  , Fluorescent 

, Compact  

6-Outdoor Lighting Design (point to point method) 

7-Interior Lighting Design (Room index method)  

8-Interior Lighting Design (Zonal method)  

9-Street and tunnel  Lighting Design  

10-Load Management  

11-Safety and Protection  

12-Distribution Networks 

13-witchgear and Circuit Breaker  

14-Cable and Cabling  

15-Grounding  

16-Improvement of Power Factor) Power Factor Correction  

17-Emergency power  

18-Preparation of Maps  

19-Cost estimate     

References: 

1-IEEE Recommended Practice for Electric Power Systems in Commercial 

Buildings, Approved December 6, 1990 IEEE Standards Board, Approved May 17, 

1991American National Standards Institute Lighting Engineering: Applied 

Calculations, By R. H. Simons, Robert Bean, Publisher:   Architectural Press 

,Number Of Pages:   518 , Publication Date:   2000-12-18 ,     

 

  



 

 

 

 

3 Units 
Course Title: Power Trans. Lines Des. 

& Project 

Goal: Transmission line design     

Syllabus: 

1-Mechanical design concepts  

2-Sag Tension Calculation  

3-Effect of weather condition on wire  

4-state equation calculation  

5-Tower spotting  

6-Switching overvoltage  

7-Transient overvoltage  

8-Backflashover rate calculation  

9-overvoltage calculation  due to stroke  

10-Sheild wire placement  

11-Effect of contamination on strength  

12-Voltage gradient calculation  

13-Temperature effect on wire cross section  

14-TVI - RI Interference 

References: 

1-Insulation coordination for power systems     

 

  



 

 

3 Units Course Title: Substation Design 

Goal: Determination of subsation equipment technical specification and design   

Syllabus: 

1-Busbar and Conductors 

2-Power Transformer 

3-Circuit Breaker 

4-Current Transformer 

5-Potential Transformer 

6-Disconnector and Earth Switch 

7-Earthing System 

8-Auxiliary Grounding Transformer 

9-Lightning Protection 

References: 

1- Fundamentals of Modern Electrical Substations, by Boris Shvartsberg, Jun 1, 2016 

2 - Substation Design & Engineering - Engineering Drawing Review Checklist, by DILIP 

PRAJAPATI | Jan 4, 2020 

3- Air-Insulated Substations: Design and Project Management, by Evelio Padilla, Nov 4, 

2019 

4- Electrical Substations for Beginners, by Boris Shvartsberg | Mar 16, 2018 

 

  

https://www.amazon.com/Substation-Design-Engineering-Drawing-Checklist-ebook/dp/B083HJ71NQ/ref=sr_1_3?crid=WVTH0SEIOYBS&dchild=1&keywords=substation+design&qid=1605258327&s=books&sprefix=substatio%2Cstripbooks-intl-ship%2C363&sr=1-3


 

 

 

 

3 Units Course Title:Linear Algebra     

Goal: This course covers matrix theory and linear algebra, emphasizing topics 

useful in many disciplines especially electrical engineering such as matrix algebra, 

determinants, norms and orthogonality, systems of linear equations, vector spaces 

and subspaces, linear transformations, eigenvalues and eigenvectors, similarity 

transformations, positive definite matrices, Jordan-form and singular value 

decomposition. Also the application of linear algebra in state space analysis of LTI 

systems is introduce     

Syllabus: 

1-Introduction to vectors (vector addition, scalar multiplication, linear combination 

of vectors, inner product, vector norm, distance, angle, orthogonality)  

2-Introduction to Matrices (matrix addition and multiplication, matrix derivative 

and integral, matrix transpose, trace, identity matrix, block matrix , matrix 

polynomial, determinant, minor and cofactor, singular matrices, adjoint matrix, 

inverse matrix  

3-Introduction to Matrices 2( symmetric/ skew-symmetric/ orthogonal/ conjugate/ 

hermitian/ skew-hermitian/ normal/ unitary matrices, matrix norm, 

positive/negative (semi-)definite matrices, quadratic form, Silvester criterion)  

4-Linear equations1 (Homogeneous system, Augmented matrix, inconsistency, ill-

condition, condition number, Gaussian elimination, Backward substitution 

algorithm, Elementary matrix, Elementary matrix , 

5-Linear equations2 ( Gauss Jordan, Row echelon form, pivoting, reduced row 

echelon form, LU factorization, LU factorization with pivoting, Cholesky 

factorization)  , Applications of linear systems in network analysis, electrical 

circuits and chemical equations, polynomial interpolation, economics (Leontief 

Input-Output Models)  

6-Vector spaces ( Field & vector space, subspace, Linear combination, 

Column/Row space, Spanning sets, linear independency, Basis, Dimension, Rank, 

Coordinate, Range space, Null space, Nullity, Fundamental subspaces 

7-Linear transformation ( functions, one-to-one function, surjective (onto) 

function, function composition, Matrix functions, identity and inverse 

transformation, Linear transformation, matrix linear transformations, linear 

transformation null space and range space, rank and nullity of a linear 

transformation, Isomorphism, Similar matrices, Similarity transformation)  

8-Eigenvalues and eigenvectors (Eigenvalues, Eigenvectors, Characteristic 

equation, Monic, Cayley-Hamilton theorem , Power method, QR factorization, 

Diagonal form, Block diagonal form, Companion form, Jordan canonical form, 

minimal polynomial, Applications (Markov chain, Differential equations)  



 

 

9- Inner product vector spaces, orthogonality, Least-square problem (inner product 

spaces, Orthogonal complement, Orthogonal basis, Orthonormal basis, Gram-

Schmidth process, Orthogonal projection, Least- square problem, Normal 

equations, QR factorization, Cholesky factorization), mathematical modelling 

using least squares, Function approximation (fourier series)  

10-Singular value decomposition (Singular values, Singular value decomposition 

(SVD), left and right singular vectors, rank/ 2-norm/ determinant/ inverse matrix 

computation based on SVD, Pseudo-inverse), ,Applications (Data compression, 

PCA algorithm)  

11-Matrix polynomials & functions (Matrix polynomials, Matrix functions, inverse 

matrix computation, State-space representation, Similar realizations, State 

transition matrix, methods for computation of state transition matrix) 

References: 

1-Seymour Lipschutz, MarcL. Lipson, Linear Algebra, 4rd Edition, Mc Graw Hill, 

New York, 2009 

2- Schaum's Outline of Linear Algebra,  Seymour Lipschutz , Marc Lipson, 4th 

edition , McGraw-Hill Inc 

3-Introduction to Linear Algebra; Strang, Gilbert, 3rd edition, Cambridge Press 

4-David C. Lay, Linear Algebra and Its Applications, 4rd edition, Addison-

Wesley, USA, 2012 

 

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Seymour+Lipschutz&text=Seymour+Lipschutz&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Marc-Lipson/e/B00HX2D2HG/ref=dp_byline_cont_book_2


 

 

 

 

3 Units Course Title: Modern Control     

Goal: expressing state space model analyzing controllability and observability  

designing state feedback controller designing observer      

Syllabus: 

1-Introduction to static and dynamic systems. 

2-A review of classical control theories and expressing its weaknesses. 

3-Representation of nonlinear systems in state space, linearization and extraction 

of their linear approximation. 

4-Realization of linear systems in state space and solving their equations. 

5-Introduction to the concepts of linear algebra, similarity transformations and their 

use in system analysis. 

6-Definition of controllability, introduction to controllability matrix and analysis 

of uncontrollable systems. 

7-Definition of observability, introduction to observability matrix and analysis of 

unobservable systems. 

8-Controllability and observability of parallel interconnected systems, series and 

feedback connection. 

9-Realization theories. 

10-Definition of stability and methods of stability analysis. 

11-Linear feedback control systems. 

12-Design of linear observers. 

13-Design of state feedback systems with observer. 

14-Optimal control systems and introduction of Kalman filter (optimal observers 

References: 

1. Khakiseddiq, A. (2008). The Principles of Modern Control (2nd ed.).University 

of Tehran Press. 

2. Taghirad, H. R. (2017). An Introduction to Modern Control.Khajeh Nasir Toosi 

University Press. 

3-Linear System Theory and Design, C. T. Chen, Oxford University Press, 3rd 

edition, 1999 

 

  



 

 

3 Units Course Title: Instrumentation  

Goal: Instrumentation is a foundation course in the Control Engineering 

curriculum. Its intent is to provide students with a fundamental understanding of 

the concepts, principles, procedures and computations used by engineers and 

technologists to analyze, select, specify, design and maintain modern 

instrumentation systems. As a student you should gain a sound understanding of 

the language used to describe modern instrumentation and measurement systems 

and an appreciation of the various types of systems in common use by industry 

today. You will also learn how to select an appropriate sensor for measurement of 

a physical parameter. Finally, you will be given a sound understanding of the 

important operating characteristics of a range of modern process sensors and the 

transmitters and signal conditioning equipment used with these sensors.  

Syllabus: 

The major topics of the course are given below: 

1- Introduction to Instrumentation 

2- Classification of Instruments 

3- General Characteristics of Instruments 

4- Measurement System Errors 

5- Instruments Calibration 

6- Signal Conditioning Circuits 

7- Introduction to Smart Sensors 

8- Sensors for Measurement of Different Physical Parameters 

9- EMI and EMC in Instrumentation 

10- Data Acquisition Systems 

11- New trends in Instruments and Instrumentation 

References: 

1- Principles of measurements and instrumentations, A.S. Morris, Prentice Hall, 

2001. 

2- Electronic instrumentations and measurements, L.D. Jones and A. Foster, 

Prentice Hall, 1991. 

3- Principles of measurement systems, P. Bently, Prentice Hall, 2005. 

4- Industrial control electronics, J.M. Jacob, Prentice Hall, 1989 

5- Hamid D. Taghirad and S. Ali Salamati, Fundamentals of Measurements in 

Instrumentation, K. N. Toosi University Publication, 2015. 
 

  

http://aras.kntu.ac.ir/taghirad/
http://aras.kntu.ac.ir/publications/instrumentation-book/
http://aras.kntu.ac.ir/publications/instrumentation-book/


 

 

 

 

3 Units Course Title: Industrial Control 

Goal: Industrial control is a foundation course in the Control Engineering 

curriculum. Its intent is to provide you with a fundamental understanding of the 

concepts, principles, procedures and computations used by engineers and 

technologists to analyze, select, specify, design and maintain modern industrial 

control systems. Presentation of principles and theory will be relatively rigorous; 

however, the level of modeling detail and the sophistication of mathematical 

analyses will emphasize application    

Syllabus: 

1-Introduction, 

Brief History, Definitions, Current Situation, Course Review 

2-Overview of industrial systems and their control 

Industrial systems classification based on their function, Industrial systems 

classification based on their I/O numbers, types of industrial control systems, 

practical examples 

3-Control of time delay systems  

Review of time delay systems, effects of time delay on system performance, 

controller design for time delay systems, controller design based on Smith 

predictor 

4-PID controller implementation 

Role of software in industrial controllers, microprocessor ( microcontroller) based 

controllers, electronic controllers, pneumatic controllers, hydraulic controllers 

5-PID controller tuning 

Importance of controller tuning, manual tuning,  Ziegler–Nichols method, model 

based tuning, model-free tuning 

6-More advanced controllers 

Ratio control, cascade control, feedforward control, split range control, override 

control, multivariable control, model based predictive control 

7-Actuators 

Actuator classification, electric actuators, pneumatic actuators, hydraulic actuators, 

control valves 

8-Programmable Logic Controller (PLC) 

PLC position in industrial control,  PLC structure and components, PLC 

programming standard, PLC programming, practical examples 

References: 

1-E.A. Parr, “Programmable Controllers An engineer’s guide”, Third edition, 2003 

2-William L. Luyben, “PROCESS MODELING, SIMULATION, AND 

CONTROL FOR CHEMICAL ENGINEERS, second edition 1996 

3-J. Borr,“ Microprocessors in Process Control”, 1991, Elsevier Science Pub 



 

 

4-BABATUNDE A. OGUNNAIKE,  W. HARMON RAY ,“process dynamics, 

modeling, and control, 1994, Oxford University Press, Inc 

5-Peng Zhang, “Advanced Industrial Control Technology”, 2010 Elsevier Inc  

 

  



 

 

 

 

1 Units Course Title: Indust. Control Lab 

Goal: In this laboratory students learn about pneumatic systems and PLC systems 

operation and industrial automation 

Syllabus: 

1- .Investigation of pneumatic sensors and actuators 

2-An introduction to SIMATIC MANAGER and TIA 

3-Hard ware configuration of FESTO cylinder montage stations 

4-LADDER  and STL programming in FESTO cylinder montage stations 

5- Flags or Memory 

6- Multi-bit Actuators 

7-introduction to  Timers  (Extended Pulse - On- Delay - Off  Delay - -  Retentive 

On-Delay – Pulse Timer) 

8-introduction to Counters -  Function block - Communication Processor-Interface 

Module 

9-introduction to Communication Processor-Interface Module 

References: 

Siemens and Festo industrial control manuals 

 

  



 

 

1 Units Course Title: Instrumentation Lab 

Goal: Instrumentation is a foundation course in the Control Engineering 

curriculum. Its intent is to provide the students with a fundamental understanding 

of the concepts, principles, procedures and computations used by engineers and 

technologists to analyze, select, specify, design and maintain modern 

instrumentation systems. 

This course is about industrial measurement and the corresponding processing of 

measurement signals. In this Lab, students learn the instrumentations concepts in 

practice and moreover, they discover how to use sensors in industrial applications 

to measure the different physical phenomena.   

Syllabus: 

1- Thermal measurements 

2- Rotary encoders 

3- Loadcells 

4- Ultrasonic sensors 

5- Proximity sensors 

6- Microcontrollers  

7- Signal conditioning circuits 

8- Pneumatic equipment 

9- Flow measurements 

References: 

1- Principles of measurements and instrumentations, A.S. Morris, Prentice Hall, 

2001. 

2- Electronic instrumentations and measurements, L.D. Jones and A. Foster, 

Prentice Hall, 1991. 

3- Principles of measurement systems, P. Bently, Prentice Hall, 2005. 

4- Hamid D. Taghirad and S. Ali Salamati, Fundamentals of Measurements in 

Instrumentation, K. N. Toosi University Publication, 2015. 

 

  

http://aras.kntu.ac.ir/taghirad/
http://aras.kntu.ac.ir/publications/instrumentation-book/
http://aras.kntu.ac.ir/publications/instrumentation-book/


 

 

 

 

3 Units Course Title: Digital Control Systems 

Goal: This course aims to address the issues pertaining to design and 

implementation of computer controlled systems     

Syllabus: 

1-Discrete, Dynamic Systems Analysis: The Z-Transform  

2-Properties of the Z-Transform  

3-Sampled-Data Systems  

4-Sampled-Data Systems  

5-Digital Filter  

6-Quantization Effects  

7-Real-Time and Discretization Issues  

8-Real-Time and Discretization Issues  

9-Real-Time Operating Systems  

10-Real-Time Operating Systems  

11-Software and Hardware Platforms  

12-MATLAB/SIMULINK and xPC Target  

13-MATLAB/SIMULINK and xPC Target  

14-Control Algorithms and Procedures  

15-Control Algorithms and Procedures   

References: 

1-C.L. Phillips and H.T. Nagle, Digital System Control Analysis and 

DesignPrentice Hall, . 

2-Digital Control Of Dynamic Systems, G.F. Franklin, J.D. Powel, and M.L. 

Workman 

 

  



 

 

1 Units 
Course Title: Digital Control Systems 

Lab. 

Goal:The focus of Computer Control Lab. is on implementation of control 

algorithms on different computing platforms. The lab is a project-based experime 

Syllabus: 

1-Electrical Circuits Implementation Issues . 

2- Analog and Digital Systems 

3-Control Algorithms for 2nd order systems in continuous and discrete-time spaces 

4-A tutorial on MATLAB for system modeling and Simulation 

5-Introduction to microcontrollers 

6-Implementing a digital control algorithm on an ARM microcontroller 

7-Introduction to Raspberry pi and programing in Real-time Linux platform.  

8-Code Prototyping in Real-time Workshop 

9-Real-time Windows Target. Implementing Control Algorithms in  

References: 

1-Wahyudi, M., Momoh-Jimoh E. Salami, and A. Albagul. "Development of a 

microcontroller-based control system with a hardware-in-the-loop (HIL) method 

for control education using MATLAB/simulink/xPC Target." (2005). 

2-Stewart, Robert, and Louise Helen Crockett. "Real world desktop software 

defined radio using the RTL-SDR and MATLAB/simulink: tutorial." IEEE 

Signal Processing and Signal Processing Education Workshop. 2015. 

3-Membrey, Peter, and David Hows. Learn Raspberry Pi with Linux. Apress, 

2013. 

4-Asche, Rüdiger R. "Die ARM® Cortex® M3-und M4-Kerne." Embedded 

Controller. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2016. 21-55. 

5-Guyonneau, Remy, and Franck Mercier. "IstiABot, an Open Source Mobile 

Robot for Education and Research." 2019 12th International Workshop on Robot 

Motion and Control (RoMoCo). IEEE, 2019. 

 

  



 

 

 

 

3 Units 
Course Title: Introduction to 

Computational Intelligence 

Goal: This course offers two major approaches of computational intelligence 

namely artificial neural networks and fuzzy  systems as a different  tool from 

classical approaches for modeling, formulating, control  and solving complex 

problems. The students are expected to learn the fuzzy systems and the methods to 

use it for engineering problems. The most popular neural networks structures  are 

also introduced   for different applications such as pattern recognition, nonlinear 

control, combinational opt 

Syllabus: 

1-Introduction to Fuzzy SystemsFuzzy Sets and Fuzzy RelationsLinguistic 

Variables and Fuzzy  RulesFuzzy Systems(Inference Engine, Fuzzifier, 

Defuzzifier,…, Nonlinear Mapping) Design of Fuzzy Systems Introduction to 

Neural NetworksSingle Layer Perceptron,  Feed-forward Networks Radial Bases 

Functions Associative MemoriesApplications of Neural Networks in Control and 

Identifications     

References: 

1-A Course in Fuzzy Systems and Control, L. X. Wang, Prentice-Hall 

International, Inc,1997[2]. Fundamentals of Neural Networks Architectures, 

Algorithms and Applications, L. Faussett,  Prentice-Hall, 1994     

 

  



 

 

1 Units 
Course Title: Introduction on 

Computational Intelligent Lab 

Goal: To Practice Algorithms mentioned in Introduction on Computational 

Intelligent Course 

Syllabus: 

1-Neural Networks. 1-1 Introduction on Neural Networks  Matlab tool box and 

Python, 1-2 Perceptrion 1-3 MLP 1-4 RBF 1-5 Associate Memories, Hopfield 1-6 

System Identification using Neural Networks, Discrete System Identification, 

Continues system identification, Pantograph identification, UGV identification, 1-

7 Control systems using neural networks, Pantograph control, UGV control 

2-Fuzzy Systems 2-1 Introdution on Fuzzy Matlab toolbox, 2-2 Fuzzy Mapping 2-

3 Fuzzy Control of pantograph and UGV, 2-4 Fuzzy PID, 2-5 Fuzzy C-Mean 

Clustering 2-6  ANFIS 

References:  

1-A Course in Fuzzy Systems and Control, L. X. Wang, Prentice-Hall 

International, Inc,1997 

2-Fundamentals of Neural Networks Architectures, Algorithms and Applications, 

L. Faussett,  Prentice-Hall, 1994 

 

  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Industrial Automation 

Goal: To introduce students to the latest scientific and technological advances in 

industrial automation (IA) area. This includes the design and application of 

different devices and systems employed in IA and how they are integrated in for 

industrial applications. Three foundations of IA including embedded control 

systems, industrial networks and software technology are discussed thoroughly. 

Due to the wide range of topics, the relevant depth is organized in proportion to the 

industrial applications.  In each part students are required to do a group project to 

improve their understanding of these topics. In the final part of the course, the 

integration of these topics is presented in real world applications 

Syllabus: 

1-Introduction 

History  

Basic concepts and definitions 

Foundations of IA 

Future trends 

Course overview 

2-Embedded control systems 

Microprocessors and microcontrollers 

Embedded systems 

Real time and concurrent programming 

Case study, distributed control of a robot 

3-Industrial networks 

Introduction to communication networks 

Fundamentals of industrial networks 

Foundation Fieldbus 

Profibus 

CAN 

4-Software technology in IA 

Role of software in IA 

Object Oriented Programming 

Real time OS 

Basic Software technologies 

OPC 

Features of a modern HMI software 

Case Study 

5-Integrated automation systems 

Combination of OT and IT 

IA organization pyramid 



 

 

Integration of management and control layers 

Web based IA 

Distributed manufacturing system 

References: 

1-S.M. Herb, “Understanding Distributed Processor Systems for Control”, 

1999,ISA 

2-J. Borr, “ Microprocessors in Process Control”, 1991, Elsevier Science Pub.  

3-D. Popovic, V.P. Bhatkar, “Distributed Computer Control for Industrial 

Automation”, 1990, Marcel Dekker Pub. 

4-J. Berg, “ Fieldbus for Process Control”, 2002, ISA 

5-J. Weigmann, G. Kilian, “Decentralization with PROFIBUS-DP, 2000, Siemens 

6-W. Stallings, “ Operating Systems, Internals and Design Principles”, 1998 

7-A.S. Tenenbaum, “Computer Networks” , 2003, Prentice-Hall 

8-W. Lawrenz, “CAN System Engineering”, 1997, Springer Verlage 

9-R. Bouch, “ Object Oriented Programming” , 1994 

 

  



 

 

 

 

3 Units 
Course Title: Communication 

Systems (II) 

Goal: Analog to Digital conversion, information measure and source coding, 

digital communications blocks, Digital Modulations, and BER analysis, channel 

capacity, and channel coding and communications channel modelling     

Syllabus: 

1-Analog and digital communications review and performance metrics  

2-Sampling and quantization of analog signals  

3-Information Theory review (Source and Channel coding)  

4-Digital modulations, baseband transmissions, performance and power spectrum 

analysis and comparisons  

6-igital transmission over multipath channel  

7-Multicarrier and spread spectrum modulation techniques overview  

8-Channel coding overview (Linear block codes, and convolutional coding) 

References: 

1-J. Proakis , M. Salehi, Fundamentals of Communication Systems. Prentice Hall, 

2014.    

 

  



 

 

3 Units Course Title: Filter Synthesis    

Goal: Introduction to Filters, Characteristics and Design: Using Transfer  or DP 

Function       

Syllabus: 

1-Circuit and Mathematical Concepts  

2-Hurwitz Polynomials and Positive Real Functions  

3-Driving Point Function of  RC and RL Circuits  

4-RC and RL Circuit Design using Impedance and Addmitance Function  

5-Driving Point Function of LC Circuits  

6-LC Circuit Design using Impedance and Addmitance Function  

7-Circuit Design using Transfer Function: 1-Ladder Circuits  

8-Circuit Design using Transfer Function: 2- Lattice Circuits  

9-Circuit Design using Transfer Function: 3-Darlington Circuits  

10-Approximation: Magnitude and Phase  

11-Classic Filters: 1- Butterworth Filters  

12-Classic Filters: 2- Chebychef Filters  

13-Classic Filters: 3- Inverse Chebychef Filters  

14-Classic Filters: 4- Elliptic Filters  

15-Bessel Filters 

16-Normalization and Denormalization  

17-Passive Circuits Design using Transfer Matrix  

18-Active Filters Design: Direct and Indirect Methods  

19-Active Filters Synthesis using 1 Port and 2 Port RC Circuits  

20-1Port RC Circuit: Kuh Method  

21-2Port RC Circuit: Yanagisawa, Lovering, Mathews-Siefert and Mitra Methods  

22-Active Filters Synthesis: State Variable Method    

References: 

1-Analog and Digital Filters, Harry Lam 

 

  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Fields & Waves     

Goal: In this course, the student learns to analyze Maxwells equations, determines 

the power density of a wave, solve transmission lones,.... 

Syllabus: 

1-Fundamental model of a transmission line 

2-Telegraphic equations 3 Impedance, Voltage and current of a transmission line,  

3-Standing wave pattern  

4-Smith chart  

5-Plane waves  

6-Penetration of wave indifferent media  

7-Poynting theorem  

8-Normal incidence to a conductor or dielectric medium.  

9-Oblique incidence  

10-Higher order modes  

11-Parallel plate waveguide  

12-Rectangular waveguides. 

References: 

1-Electromagnetics by Cheng 

2-TLine  

3-ElectroMagnetic Fields and Waves, by. G. Moradi, Aylar publishing Inc., 2013 

 

  



 

 

3 Units 
Course Title: Microwaves and 

Antennas 

Goal: To gain necessary information for analysis and design of passive microwave 

structures and especially linear and planar antennas. 

Syllabus: 

1-Waveguides  

2-Planar structures  

3-Strip lines  

4-Scattering parameters  

5-Power dividers, Tee junctions, Hybrid  

6-Passive microwave devices, attenuators, couplers, pjase shifters  

7-Microwave resonators  

8-Antenna parameters: radiation pattern, bandwidth, beamwidth, matching, 

polarization  

9-Friis equation 10. 

10-Retarded potential  

11-Dipol antenna  

12-Loop antenna  

13-Linear antenna array  

14-Apertures antenna 

References: 

1-D.M.Pozar,Microwave Engineering,3nd ed,Wiley,2005. 

2-R-E.Collin,Foundations for Microwave Engineering,2nd ed,Wiley-IEEE 

press,2000. 

3-C. A. Balanis, "Antenna Theory and Design", 3 rd ed., Wiley, 2005. 

4-J.D.Kraus and R.J.Marhefka,Antennas For All Applications. 3nd ed,MoGraw-

Hill,2001. 

 

  



 

 

 

 

1 Units 
Course Title: Antenna and microwave 

Lab. 

Goal: To learn basic microwave and antenna measurement systems. 

Syllabus: 

1-Waveguide devices  

2-Microwave detectors  

3-tanding wave pattern  

4-Impedance measurement  

5-Couplers  

6-Tee junctions  

7-Ferrite devices: isolator and circulators  

8-Microwave resonators  

9-Permittivity measurements  

10-Antenna impedance measurement  

11-Antenna pattern measurement. 

References: 

1-D.M.Pozar,Microwave Engineering,3nd ed,Wiley,2005. 

2. Baylie, Principles of microwave measurement; 

 

  



 

 

1 Units 
Course Title: Communication Circuits 

Lab 

Goal:Implimentation of analog communication circuits and measuing their 

parameters 

Syllabus: 

1- Oscillator 

2- AM modulator 

3- AM demodulator 

4- FM modulator 

5- FM, PLL, demodulator 

6- Superheterodyne receiver using integrated circuits 

References: 

Communication Circuits: Analysis and Design by Clarke and Hess 

 

  



 

 

 

 

1 Units 
Course Title: Digital Communications 

Lab 

Goal: Simulation and implementation of fundamental techniques in digital 

communication systems  

Syllabus:  

1. Introduction and Background; 

 a. Overview to communication systems, channels, and challenges 

 b. Introduction to GNU Radio software and software-defined radio technology 

2. Analog Modulations and Demodulations; 

a. Amplitude modulations and demodulations: AM-DSB, AM-SSB, and AM-VSB 

b. Angle modulations and demodulations: FM and PM 

c. Analog phased-lock loop (APLL) 

3. Principles of Digital Data Transmission; 

a. Linear and non-linear modulation techniques with and without memory: ASK, 

PSK, QAM, FSK, OQPSK, CPM, CPFSK, and MSK 

b. Pulse shaping filters 

c. Channel coding/decoding techniques 

4. Principles of Digital Data Reception; 

a. Optimal detection tehniques for linear and non-linear modulation with and 

without memory: ASK, PSK, QAM, FSK, OQPSK, CPM, CPFSK, and MSK 

b. Equalization techniques, symbol timing-extraction, and carrier phase-detection 

c. Digital phased-lock loop (DPLL) and costas loop 

d. Performance analysis of digital communication systems 

5. Multicarrier Digital Communications; Overview of OFDM/OFDMA 

6. Spread Spectrum Digital Communications; Overview of DSSS and FH 

7. Multiuser Communication Systems; Overview of TDMA, FDMA, and CDMA 

8. Case Study of Indoor and Outdoor Wireless Technologies; Key concepts of 

IEEE802.11 and LTE 

References: 

1-Stewart, Robert W., Kenneth W. Barlee, and Dale SW Atkinson. Software 

defined radio using MATLAB & Simulink and the RTL-SDR. Strathclyde 

Academic Media, 2015. 

2-Wyglinski, Alexander M., Robin Getz, Travis Collins, and Di Pu. Software-

Defined Radio for Engineers. Artech House, 2018. 

3-McCune, Earl. Practical digital wireless signals. Cambridge University Press, 

2010. 

4-J. Proakis , M. Salehi, Fundamentals of Communication Systems. Prentice Hall, 

2014. 

B. Carlson, Communication Systems. McGraw Hill, 2009.5- 



 

 

 

1 Units 
Course Title : Digital Signal 

Processing Laboratory 

Goal: Introduction to Digital Signal Processing  

Syllabus: 

1-Signal Generation 

2-Signal and Spectrum Display 

3-Analog Modulation and Demodulation 

4-Digital Modulation and Demodulation 

5-Implementing the algorithms on hardware (VHDL/Verilog, System Generator, 

…) 

References: 

1-Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, 

Pearson; 3rd Edition (August 18, 2009) 

2-Vinay K. Ingle, John G. Proakis, "Digital Signal Processing using MATLAB", 

3rd Edition, CENGAGE Learning, 2012 

"System Generator for 4-DSP, user guide", UG640 (v11.4) December 2, 2009, 

Xillinx 

 

  



 

 

 

 

3 Units 
Course Title: Telecommunication 

Networks 

Goal: Introduction to Telecommunication Networks 

Syllabus: 

1-Overview of Network Architecture; 

2-Application Layer; 

3-Transport Layer; 

4-Network Layer; 

5-Data-link layer; 

6-Wireless Medium Access; 

7-Physical Layer; 

References: 

1-Kurose, James, and Keith Ross. "Computer networks: A top down approach 

featuring the internet." Peorsoim Addison Wesley (2010). 

 

  



 

 

3 Units 
Course Title:Optical Communication 

Systems 

Goal: To learn the fundamental principles of optical communication systems, and 

get familiar with the methods to design and analyze these systems.   

Syllabus: 

1-An Introduction on optical communication systems 

2-Optical Sources 

3-Optical Receivers 

4-Fiber Optic Communication Systems 

5-Free-Space Optical Communication Systems 

6-Multiple Access Techniques in Optical Communication Systems 

References: 

1-Robert M. Gagliardi and Sherman Karp.  Optical communications. New York, 

Wiley-Interscience,1995. 

2-Keiser, Gerd. Optical fiber communications. John Wiley & Sons, Inc., 2003. 

3-Govind P. Agrawal. Fiber-optic communication systems. Wiley, 2010. 

4-Arun K. Majumdar, and Jennifer C. Ricklin. Free-space laser communications: 

principles and advances. Springer, 2008. 

5-Robert M. Gagliardi, Steven E. Moran, and Larry B. Stotts. Optical channels: 

fibers, clouds, water, and the atmosphere. New York: Plenum Press, 1988 . 

6-Krishna M. Sivalingam, and Suresh Subramaniam, Optical WDM networks: 

Principles and practice. Springer, 2000. 

7-Yin, Hongxi, and David J. Richardson. Optical code division multiple access 

communication networks. Springer, 2008. 

8-William Shieh, and Ivan Djordjevic. OFDM for optical communications. 

Academic Press, 2009. 

 

  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Mobile Communications 

Goal: The objective  of this course is to provide an overview of fundamental 

concepts in mobile and wireless networking 

Syllabus: 

1- Introduction to modern wireless networking,  

2-Traffic modeling,  

3- Cellular system concept,  

4- Radio propagation and channel modeling in modern wireless networks,  

5- Digital modulation techniques & Wireless modems,  

6- Multiple access techniques,  

7- Wireless standards GSM, 2G, 3G, Wimax and fixed wireless networking. 

References: 

1- T. S. Rappaport, Wireless Communications: principles and practice, 2th Ed. 

Prentice Hall, 2002 

2- H.C. Yang, Introduction to Digital Wireless Communications, IET Prerss, 2017 

 

  



 

 

3 Units Course Title:Transmission Systems(1)  

Goal: The students becomes familiar with different methods of digital transmission 

systems , and different transmission media 

Syllabus: 

The basic concepts and definitions of Digital Transmission Systems 

Telephone transmission systems 

Digital Multiplexing Methods 

Transmission Media 

Satellite communications (FSS, MSS, VSATs, etc.) 

Fiber Optics transmission link(SDH, SONET. MPLS, ..) 

ISDN and B-ISDN, XDSL (ADSL,VDSL,…)8- 

Asynchronous Transfer Mode ( ATM ) 

Digital Subscriber Line (DSL) 

 Traffic Forecasting        

Traffic Analysis    

References: 

1- Telecommunications Transmission Handbook, 4th Edition 

Roger L. Freeman  

2- Digital Telephony, 3rd Edition 

John Bellamy 

3- Telecommunications Switching, Traffic and Networks 

J. E. Flood 

 

  



 

 

 

 

3 Units Course Title: Fiber Optics 

Goal: Introduction to Fiber Optics Communication Devices and Systems 

Syllabus: 

1-A Brief History,  

2-Fiber optics waveguide structure and modes,  

3-Signal Attenuation and Dispersion in an Optical Fiber,  

4-Passive devices in an Optical Fiber Communications System,  

5-Optical sources and detectors,  

6-Optical amplifiers, 

7-Measurement,  

8-Senors 

References: 

1-Senior, John M. and Jamro, M. Yousif, Optical Fiber Communications Principles 

and Practice, Third Edition, 2009. 

 

  



 

 

3 Units Course Title: Wave Propagation 

Goal: An introduction to radiowave propagation at different frequencies 

Syllabus: 

1.Classification of radio waves according to frequency and propagation 

mechanism 

2. Investigation of different behaviors of radio waves in practical conditions 

3. Ground wave propagation and surface wave propagation 

4. Study of the propagation of waves with direct vision and the effect of earth 

curvature on them 

5. Investigation of Fresnel zone and its role in the effective volume of radio wave 

transmission 

6. Definition of ground magnification coefficient and its relationship with 

refractive index and wave clearance 

7. propagation of radio waves with line of sight of rough surfaces, hills and 

natural obstacles, mountains and knife edges 

8. General characteristics of troposphere and its effect on ground wave 

propagation and refractive index 

9. Various states of radio wave refraction, super-refractive conditions, calculation 

of path loss in troposphere 

10. Investigation of fading phenomenon in radio wave propagation and its types 

11. introduction with diversity techniques and its types and Troposcatter links 

12. The structure of ionosphere and the role of solar radiation in its ionization, the 

propagation path of waves in ionosphere and attenuation parameters, refractive 

index and others in this layer 

13. Definition of critical frequency and calculation of operating frequency and 

coverage of shortwave transmitters, the effect of the Earth's magnetic field, echo 

and fading in sky waves 

14. Use of applied curves in the design of radio links 

15.The behavior of mobile radio systems in wave propagation 

16. Comprehensive study of cellular communication and its advantages, cell 

selection, working frequency , etc 

17. Investigation of frequency interference of co-frequency cells and ratio 

improvement solution for signal to interference ratio (S/I) 



 

 

 

 

References: 

1-Radio System Design For Telecommunication 

 R.Freeman 

2-Radio Wave Propagation For Telecommunication Applications 

H.Sizun   

3-Propagation Of  radio Waves 

M. Dolukhanov 

4-Radio Wave Propagation  

 A.Pikquenard 

5-Radio Wave Propagation 

 P.J.B Classicoats 

 J.R Wait 

 Y. Rahmat Samii 

6-Radio Wave Propagation And Antennas 

 J.Griffiths 

7- Electromagnetic Waves And Radiation Systems 

Jordan 

Balmain 

8-Communication System Design  

P.F. Panter 

9-Mobile Communication Engineering  

 William C.Y.  Lee 

10-Handbook Of Telecommunication  

Budavox 

 

  



 

 

3 Units Course Title: Modern Physics 

Goal: Introduction to the foundation of Modern Physics including theory of 

relativity and Quantum Physics 

Syllabus: 

  1-Introduction  

2-Chapter 1: Fundamentals of Relativity  

3-Chapter 2: Relativity Mechanics  

4-Chapter 3: Particle Nature of Light  

5-Chapter 4: Quantum Nature of Matter  

6-Chapter 5: Matter Waves  

7-Chapter 6: The Schrodinger Equation in One Dimention  

8-Chapter 7: The Three Dimensional Schrodinger Equation    

References: 

1-Modern Physics for Scientists and Engineers, 2nd Edition Taylor, Zafiratos, 

Dubson, 2004, Prentic Hall    

 

  



 

 

 

 

3 Units 
Course Title: Advanced Logic 

Circuits  

Goal: In this course we introduce some subjects in continuation of the Basic Logic 

Design Course including the ASM chart and Asynchronous And Synchronous 

Circuit Design 

Syllabus: 

1-Design in RTL Level including ASM chart- Undefined states- Reducing 

compatible states,  and presenting some examples 

2-Asynchronous Sequential Circuits in level modes, Design and Analysis, 

Reducing their states, Race and Hazard. Presenting an example. 

3-Asynchronous Sequential Circuits in Pulse modes, Design and Analysis,  

4-Testing Logic Circuits- Defining faults and Errors- Testable and untestable 

circuits. Test Generation. Design for testability. 

References: 

1-Design and Analysis of Asynchronous Circuits: Logic Circuits, Imran Khan, 

LAMBERT, 2017. 

2-Digital Design, Fourth Edition, M. Morris Mano, Michael D. Ciletti, NJ. Prentice 

Hall, 2007 

 

  



 

 

3 Units 
Course Title: Advanced Sy-stems 

Programming 

Goal: OS based programming for embedded Systems  

Syllabus: 

1- Linux System Architecture for embedded systems 

2- Software development platform overview and SDK environment 

3- HW/SW Co-design &Accelerating Applications with HW 

4- Data interface with AXI bus 

5- OpenCL & HLS programming 

6- Develop device driver interfaces for integrating peripherals on processing 

system 

7- DSP Implementation Techniques 

8- Data interface with real-time IoT application 

9- development of deep learning algorithms in embedded systems 

References: 

1- Exploring Raspberry Pi Interfacing to the Real World with Embedded Linux, by 

Derek Molloy, Published by John Wiley & Sons, Inc. 2016. 

2-Exploring Zynq MPSoC With PYNQ and Machine Learning Applications, by 

Louise H. Crockett  et.al, Publisher Strathclyde Academic Media, Published : 2019 

 

  



 

 

 

 

3 Units 
Course Title:  Advanced  

Programming 

Goal: Object Oriented Programming with C++ and Python     

Syllabus: 

1-Setup development environment in Linux (1 Session) 

2-Basic C++  Programming(4 sessions) 

3-Advanced C++  Programming (15 sessions) 

4-Python Programming (10 Sessions) 

References: 

1-Beginning C++, Ivor Horton, 2014 

 

  



 

 

2 Units 
Course Title: Research Methods & 

Report Writing 

Goal: Introducing Engineering Research approaches, documentation and paper 

organization, and knowhow of PowerPoint preparation and oral presentation 

Syllabus: 

1-Research methodology including literature review, classification and taking 

notes, analysis and establishing the ground work 

2-Knowhow of writing technical papers and scientific papers including, abstract, 

introduction, body of the paper and conclusion 

3-PowerPoint preparation tips 

4-Oral presentation tips 

5-Performing a sample research and practicing the above    

References: 

1-Hints on Writing Technical Papers and Making Presentations, IEEE 

TRANSACTIONS ON EDUCATION, VOL. 42, NO. 2, MAY 1999 

2-IET: A Guide to technical report writing, www.theiet.org 

3-Research Methodology, rajasekar@cnld.bdu.ac.in 

4-Various internet materials on PowerPoint preparation and oral  presentation 

 

  

http://www.theiet.org/
mailto:rajasekar@cnld.bdu.ac.in


 

 

 

 

1 Units Course Title: Laser Electronics Lab 

Goal: ntroduction to experimental Laser and Optical Electronics for B.Sc. 

students in the field of Photonics Technology 

Syllabus: 

1 -Michaelson Interferometer 

2 -Fourier Optics 

3- Holography 

4- Optical Detectors 

5- ElectroOptic Modulators 

6- Light Emitting Diodes (L.E.D.) 

7- Carbon Dioxide Laser 

8- Optical Fibers 

9- Solar Cells 

10- Semiconductor Lasers 

11- AcoustoOptic Modulators 

12- He-Ne Lasers 

13- Media Analyzers 

14- Anaglyph 3D image gen.  

15- Free Space Optical Link 

16- Photomultipliers 

References: 

1-Kenneth S. Krane, “ Modern Physics”, John Wiley & Sons, 1996,2012. 

2-David Halliday, Robert Resnik, ” Physics”, Third Edition, Extended Verdion, 

John Wiley  

 & Sons, 1986,2013. 

3-G. Swarts, “Reference Frames and Relativity”, The Physics Teacher, Sep 1989 

4-John M. Senior, "Optical Fiber Communications, Principles and Practice", 

Prentice Hall,  

UK, 1985, 2008, 2017. 

5- S. M. Sze, "Physics of Semiconductor Devices", John Willey, 1981,2006. 

6- Jasprit Singh," Semiconductor Devices, An Introduction", McGraw Hill, 1994 

7- A. Yariv, P. Yeh, "Optical Waves in Crystals", New York, John Willey and 

Sons, 1984  

8-Application note 2,"Practical Use and Applications of Electro-Optic 

Modulators", New  

  Focus Inc. 

9- Phillip CD Hobbs, "Photonics and Lasers", John Willey & Sons, 1990 

10- www.laserk.com 



 

 

11- "Projects in Fiber Optics, Applications Handbook", Newport Corporation, 

California,1986. 

12- B. E. A. Saleh, M. C. Teich, "Fundamentals of Photonics", John Willey & Sons, 

1991, 2007. 

13-Encyclopedia for Photonics and Laser Technology,”http://www.rp-

photonics.com/encyclopedia.html” 

14-Ronald Waynant, MarwoodEdiger, "Electro-Optics Handbook", McGraw-

Hill, 2000. 

15-Kaatuzian Photonics vol.1 & vol.2, AUT press, 2017, 2018. 

 

  



 

 

 

 

1 Units Course Title: Electronic Lab. Project 

Goal: Performing mixed Analog/Digital projects 

Syllabus: 

1-Sensor-based projects 

2-PLC projects 

3-RF projects 

4-Building a Function Generator 

References: 

1-Lab instructions 

 

  



 

 

3 Units 
Course Title: Introduction to Machine 

Learning 

Goal: How to construct basic algorithms that automatically improve with 

experience. The goal of this course is to present the basic and fundamental 

algorithms and theories of machine learning 

Syllabus: 

1-Introduction 

2-Decision Tree Learning 

3-An Introduction to Artificial Neural Networks (Perceptron, and MLP) 

4-Bayesian Learning 

5-An Introduction to Parameter Estimation Methods (Parametric, and 

nonparametric) 

6-Gaussian Mixture Model 

7-Instance-Based Learning 

8-Support Vector Machines 

9-Unsupervised Learning (Clustering) 

10-Dimension Reduction Methods 

11-An Introduction to HMM 

References: 

1-T. Mitchell, Machine Learning, McGraw Hill, 1997. 

2-E. Alpaydin, Introduction to Machine Learning, MIT Press, 2010. 

3-M. Kubat, An Introduction to Machine Learning, Springer, 2015.  

4-S. Theodoridis, K. Koutroumbas, Pattern Recognition, 2nd Edition, Elsevier 

Academic Press, 2003. 

 

  



 

 

 

 

3 Units 
Course Title:  Modern Power System 

Elements 

Goal: This course aims to provide a comprehensive, objective portrait of the future 

of the electric grid and the challenges and opportunities it is likely to face over the 

next two decades considering the new developments and researches in power 

systems including generation, transmission and distribution systems. 

Syllabus: 

1-Chapter1: Challenges of generation, transmission and distribution systems  

2-Chapter2: Improvements in transmission system; Introduction to FATCS and 

HVDC systems  

3-Chapter3: Improvements in generation system; Introduction to DG systems and 

their interconnection problems  

4-Chapter4: Improvements in distribution systems and customer side; Introduction 

to microgrids and smart grid 

References: 

1-Flexible AC Transmission Systems, Concepts and Applications By: M. 

Joorabian, G. B. Gharehpetian, 2nd edition, 2010 (in Persian) 

2- G. M. Masters, “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, Stanford 

University Press, 2004. 

3- J. Momoh: Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis”, IEEE Press, 

2012. 

4- The Future of the Electric Grid, MIT Study, 2011, ISBN 978-0-9828008-6-7 

5- \\sepehr\Faculty\Dr.Gharehpetian  

 

  



 

 

3 Units 
Course Title: Fundamentals of  Renewable 

Energy Sources 

Goal: To introduce the electrical engineering students to fundamentals of 

renewable energy sources and engineering design applications for electrical power 

generation 

Syllabus: 

1-Solar energy source and photovoltaic phenomenon for electricity generation 

2-Wind energy resource, wind turbines and wind farms 

3-Wave and ocean energy harvesting  

4-Biomass energy harvesting 

5-Geothermal energy and power generation 

6-Renewable energy systems autonomous and non-autonomous applications  

7-Energy storage mechanisms including batteries and fuel cells  

8-Electrical load analysis 

9-Economics and cash flow analysis for owning and operating renewable energy 

system and net metering 

10-Optimization for sizing and performance based on power network reliability 

and costs  

11-Controls for integrated renewable energy systems using artificial intelligence 

12-Engineering project design based on HOMER and RETSCREEN 

References: 

Masters, Gilbert M., Stanford University, Renewable and Efficient Electric Power 

Systems, 2nd Ed., 2013, IEEE Press, John Wiley & Sons, New Jersey. 

 

  



 

 

 

 

3 Units 
Course Title: Dynamic System 

Modeling 

Goal: Most systems with which engineers are engaged, have energy reservoirs 

(such as capacitors, mass, inertia,…) as a result of which show some transients 

following different inputs and disturbances. Modeling and control of such 

transients is a need in all engineering disciplines, particularly control engineering. 

Syllabus: 

1-Introduction (different signals and systems, different modeling approaches,..)  

2-Modeling static systems and model validation 

3-Analytical moeling of lumped LTI systems 

4-Modeling investment and population growth 

5-Analytical Modeling of distributed systems 

6-Experimental modeling of lumped linear systems (system identification) 

References: 

1- Lennart Ljung, “Modeling of Dynamic Systems”, Prentice Hall 

 

  



 

 

3 Units Course Title: Introduction to Robotics 

Goal: This course will introduce the basic concepts, principles and techniques 

involved in modeling, simulation, building and control of robot manipulators. 

Syllabus: 

1-Velocity Kinematics  

2-Jacobians: velocities and static forces  

3-Conceptual design of the course project  

4-Manipulator dynamics  

5-Path Planning  

6-Preliminary design of the course project  

7-Position control of manipulators in both task space and joint space  

8-Position control of manipulators in both task space and joint space  

9-Force and impedance control of manipulators  

10-Detail design of course project  

11-Tele(medical)-robotics  

12-Modeling, control and simulation of the course project in MATLAB  

13-Construction of the course project robot and performing the experiments  

14-Construction of the course project robot and performing the experiments   

References: 

1-J.J. Craig, " Introduction to Robotics: Mechanics and Control", 3rd  Edition, 

Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2004 

2-Mark W. Spong, Seth Hutchinson, M. Vidyasagar,  “Robot Modeling and 

Control”, Wiley 2005. 

 


