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  )مهندسی برق(مباحث   نام دروس  ردیف

  تخصصیزبان عمومی و   1
، لغـت، واژگـان   )so ـ  such ـ  too ـ  enough ـ  very( قیـود و کلمـات ربـط، قیـود کمـی       اسم و انـواع آن، 

 )درك مطلب(تخصصی 

  معادالت دیفرانسیل  2

یفرانـسیل ـ رابطـه بـین معـادالت      مفهوم جواب در معـادالت د ( مفاهیم اولیه معادالت دیفرانسیل معمولی

معادالت دیفرانسیل مرتبه  ـ) ـ پارامتري1دیفرانسیل ودسته منحنی ـ تعیین مسیرهاي متعامد یک دسته منحنی 

معادالت دیفرانسیل جدا شونده ـ معادالت همگن ـ معادالت دیفرانسیل با یـک متغیـر خطـی ـ معـادالت         (اول

-  به معادالت کامل ـ معادالت دیفرانسیل خطی و برنولی وریکاتی ـ حالتدیفرانسیل کامل ـ معادالت قابل تبدیل

  ) در معادالت دیفرانسیل مرتبه اول وجود یکتایی جوابهاي دوم و سوم و

  ریاضیات مهندسی  3

اعـداد مخـتلط ـ اعمـال حـسابی در اعـداد       (، توابع مختلطاعداد و : فصل اول و دوم کتاب مدرسان شریف

ـ تـوان     مختلط ـ شکل قطبی اع  داد مختلط ـ شکل نمایی عدد مختلط ـ ضرب و تقسیم اعداد مختلط به فرم قطبی یا نمایی 

ـ تـابع         یک عدد مختلط ـ ریشه  ي یک عدد مختلط ـ حد و پیوستگی توابع مختلط ـ مشتق توابع مخـتلط ـ توابـع تحلیلـی 

تی معکوس ـ توابع هـذلولی مخـتلط ـ لگـاریتم یـک عـدد مخـتلط ـ مقـدار         ـ توابع مثلثاتی مختلط ـ توابع مثلثاzeنمایی

اي ـ اصل بازتاب ـ قضایاي کوشی ریمان ـ معادالت کوشـی ریمـان در      اي و خطوط شاخهي شاخهاصلی لگاریتم، نقطه

 دسـت  هاي به دست آوردن مزدوج همساز ـ روشی دیگر براي به مختصات قطبی ـ توابع همساز ـ مزدوج همساز ـ روش 

نگاشـت  ( نگاشـت  ـ  ) ـ نواحی در صفحه مختلط ـ آشنایی با چند مفهوم در صفحه مختلط  f تابع تحلیلی آوردن ضابطه

ــدیس     ــانی ـ هم ــت هم wنگاش f(z) z  ــ ــال  ـ ــت انتق wنگاش z b    ــت  ـ wنگاش az ــ ــت ـ نگاش

wخطی az b   2نگاشت ـw zنگاشت ـnw z نگاشـت  ـn z نگاشـت    ـ
1

w
z

 نگاشـت  ــzw e  ـ 

wنگاشت Lnz نگاشتـw sin z  نگاشـت  ــw cos z  نگاشـت ــw sinh z  1نگاشـت   ـ
w z

z
   ــ

نگاشت کسري
az b

w
cz d





  ) نقاط ثابت یک نگاشت ـ تبدیل سه نقطه توسط نگاشت کسريـ  

  آنالیز ترکیبی  آمارمهندسی  4

  )2و1(مدارهاي الکتریکی   5

ـ تـوان ـ منبـع ولتـاژ        (  قضایاي اولیه مدار و قضایاي تونن و نورتن مدارهاي الکتریکینیمبا جریان ـ ولتـاژ 

مستقل ـ منبع جریان مستقل ـ منابع جریان و ولتاژ وابسته ـ مقاومت و قانون اهم ـ آمپرمتـر و ولتمتـر ـ قـوانین کیرشـهف ـ           

ها و ترکیب منابع ـ تبدیل ستاره بـه مثلـث و بـالعکس ـ      قاومتیب میرشهف ـ قانون ولتاژ کیرشهف ـ ترک  قانون جریان ک

انون یم ولتـاژ ـ قـانون تقـسیم جریـان ـ قـ       هاي نامتناهی ـ قانون تقـس  پل وتستون ـ روش به دست آوردن مقاومت در شبکه 

تریس تبدیل منابع ـ تحلیل ولتاژ گره ـ ابر گره ـ تحلیل جریـان مـش ـ تـشخیص روش مناسـب بـراي تحلیـل مـدار ـ مـا             

سـازي مـدار ـ    امپدانس و ماتریس ادمیتانس ـ قضیه جمع آثار ـ محاسبه توان منابع ولتاژ و جریان ـ چند نکته مهم در ساده   

در مدارهاي مختلف ـ محاسـبه ولتـاژ تـونن و جریـان      ) نورتن(هاي محاسبه مقاومت تونن قضایاي تونن و نورتن ـ روش 

مدارهاي ــ  )  با هم ـ قضیه ماکزیمم توان انتقالی ـ بررسی قضیه تقارن  thR وthVنورتن به روش عمومی ـ محاسبه 

هاي موازي و سري ـ تعریف تـابع    ـ سلف )سلف (هاي سري و موازي ـ القاگر خازن ـ ظرفیت معادل خازن( مرتبه اول

 در RLب واحد ـ مدارهاي مرتبه اول ـ تعـاریف اولیـه ـ مـدار     یف تابع شیـ تابع ضربه واحد ـ تعرپله ـ تعریف تابع پالسی 

 در حالـت خطـی و تغییـر ناپـذیر بـا زمـان ـ روش تـستی بـراي محاسـبه           RCحالت خطی و تغییر ناپذیر با زمان ـ مـدار   

,هـاي مجهوالت در مدار مرتبه اول ـ قـوانین مـداري در تحلیـل در زمـان      ,     چکیـده مطالـب کلیـدزنی در     ـ

ـ حـل مـسائل کلیـدزنی بـراي             مدارهاي مرتبه اول ـ محاسبه مقدار جریان و یا ولتاژ یـک عنـصر در یـک زمـان خـاص 

ـ جـدول پاسـخ        هـاي پلـه و ضـربه مـدارهاي مرتبـه اول ـ       مدارهاي داراي منبع وابسته ـ محاسبه پاسخ پلـه و پاسـخ ضـربه 

  )هانی ولتاژ خازن و جریان سلفمدارهاي داراي دو کلید ـ تغییر ناگ

  الکترونیک  6

 ـ هـدایت الکتریکـی در فلـزات ـ      Pهـا ـ نیمـه هـادي نـوع      ها در نیمه هـادي ناخالصی (نیمه هادي و دیودها

دینامیـک   ـ دیود در گرایش معکوس ـ مقاومـت اسـتاتیک و     P-Nها ـ اتصال   هدایت الکتریکی در نیمه هادي

 سرعت قطع و وصل دیود ـ کاربردهاي دیود ـ دیود زنر ـ مدار معادل یکسو ساز دي ـدیود ـ تحلیل مدارهاي دیو

هـاي   ـ جریـان  PNPترانزیـستور   (BJT ترانزیـستور ــ  ) نیم موج ـ کاربرد زنر به عنوان تثبیـت کننـده ولتـاژ    

C مـشترك ـ نمـودار    ـ مشخـصه بـیس   BJTترانزیستور ـ ساختار واقعی ترانزیـستور    CEi V   ـ پارامترهـاي 

ایاس ـ انتخاب نقطه کار ـ پایداري حرارتی و ضرائب تثبیت ـ مدار تور ـ سرعت قطع و وصل ـ مدارهاي بترانزیس

 Bootهاي مختلف تقویت کننده ـ نحـوه محاسـبه مـاکزیمم سـیگنال خروجـی ـ تکنیـک          ـ آرایش acمعادل 

strapو نحوه محاسبه فرکانس قطع پایین در تقویت  جهت افزایش امپدانس ورودي ـ بررسی مشخصه فرکانسی 

  )کننده

 1آزمون 



  

  

  هاي دیجیتال سیستم  7

ـ  ختلف عدديمهاي  جمع در مبنانمایش اعداد ـ مبناهاي عددي ـ تبدیل مبناها ـ  ( عدديها و مبناهاي سیستم

ــ   تفریـق کـردن اعـداد    ـمحاسبات در سیستم مکمـل دو    ـدار   نمایش اعداد عالمتـ  گیري از اعداد مکمل

  )دن اطالعاتکد کرـ  ممیزدار در مبناهاي مختلف اعدادـ هاي عددي  کد

  هاي الکتریکی ماشین  8

بندي مواد براساس قابلیت نفوذ مغناطیـسی نـسبی ـ رابطـه     تعاریف مقدماتی ـ دسته  (مدارهاي مغناطیسی

روي مـواد مغناطیـسی ـ مقایـسه      میدان و چگالی میدان مغناطیسی ـ فریت ـ تأثیر دمـا و فرکـانس     تبین شد

هـاي   مغناطیسی و الکتریکی ـ قانون آمپر یا بیوساوار و کاربردهاي آن ـ مدارات مغناطیـسی ـ روش    میاتک

تحلیـل مـدارات مغناطیـسی ـ شـکفتگی فـوران ـ فـوران پیونـدي و پراکنـدگی ـ شـار دور و شـار معـادل ـ                

تانس ـ قـانون دوم   ـ ماتریس انـدوک اندوکتانس ـ محاسبه اندوکتانس خودي و متقابل در مدارات مغناطیسی  

اراده و ولتاژ القایی ـ ولتاژ خودالقایی ـ ولتاژ القایی تزویجـی ـ بررسـی دو حالـت خـاص در ولتـاژ خـود          ف

اصـول  ــ  ) DC , AC بـا تغذیـه   مقایسه مدارات مغناطیسی  ـالقایی ـ تلفات انرژي در مدارات مغناطیسی

هاي الکترومکانیکی یـک تحریکـه ـ    دلاصول تبدیل انرژي ـ بررسی مب (  الکترومکانیکیتبدیل انرژي

هاي الکترومغناطیـسی  تعیین شکل استاندارد انرژي و کوانرژي در مسائل ـ موتور رلوکتانسی ـ بررسی مبدل  

هـاي  هـاي دو تحریکـه بـا مـدار مغناطیـسی خطـی ـ ماشـین        دو تحریکه ـ محاسبه نیرو و گشتاور در سیـستم  

هـاي گـردان ـ نیـروي     الکتریکی گردان ـ مفاهیم و تعاریف ماشـین  هاي اي ـ انواع گشتاور در ماشین استوانه

  )هاي الکتریکی گردانهاي گردان ـ تلفات توان در ماشینمحرکه القایی تولیدي در ماشین

9  
هاي انرژي  سیستملیل حت

  الکتریکی

ولتاژ و جریان در سیستم قدرت ـ تعریـف امپـدانس و    ( هاي انرژي الکتریکی مفاهیم اساسی سیستم

 در مـدارهاي تـک فـاز ـ تغییـر      ACهاي قدرت در حوزه فرکانس ـ توان  ادمیتانس ـ تعریف عناصر سیستم 

هـاي سـتاره بـه     متعادل ـ اتصال ستاره ـ اتصال مثلـث ـ تبـدیل     ازفضریب توان ـ توان مختلط ـ مدارهاي سه   

 سه فاز ـ تغییر مبنا ـ نحـوه    مثلث و مثلث به ستاره ـ توان سه فاز متعادل ـ نرمالیزه کردن ـ پریونیت در سیستم  

پارامترهـاي خـط   ــ  ــ ) )P.U ( قدرت در نمودار تک خطی ـ روش حـل یکـائی   نمایش اجزاي سیستم

هاي خـط انتقـال ـ کرونـا ـ اثـر پوسـتی و همـسایگی ـ مقاومـت خـط ـ انـدوکتانس ـ            يجنس هاد( انتقال

اندوکتانس داخلی هادي ـ اندوکتانس خارجی هادي ـ اندوکتانس معادل ـ  اندوکتانس خـط تـک فـاز دو       

هاي باندل شـده ـ   هاي مرکب ـ شعاع متوسط هادي سیمه ـ اندوکتانس خودي و متقابل ـ  اندوکتانس هادي  

هـا ـ    کتانس خطوط سه فاز ـ  اندوکتانس خطـوط سـه فـاز بـا فواصـل غیـر یکـسان ـ تـرا نهـادن هـادي           اندو

اندوکتانس خط سه فاز دو مداره ـ القـاي میـدان در خطـوط اطـراف ـ ظرفیـت خـازنی ـ محاسـبه پتانـسیل             

یمه ـ  هـاي بـاردار ـ ظرفیـت خـط انتقـال تـک فـاز دو سـ         اي از هاديالکتریکی یک نقطه ناشی از مجموعه

هاي مرکب ـ ظرفیت خازنی خط سه فاز با فواصل بین هادي یکسان ـ ظرفیت خـازنی   ظرفیت خازنی هادي

ي سه فاز ـ تأثیر زمین در ظرفیت  براي خطوط ترانسپوزه شده ـ جریان شارژ خط ـ ظرفیت خطوط دو مداره

  )خازنی

  کنترل خطی  10

 ـ )کانولوشن( نمایش با معادله دیفرانسیل ـ نمایش پاسخ ضربه( LTIهاي  هاي مختلف سیستم نمایش

سـازي دیـاگرام بلـوکی ـ نمـایش      ـ نمایش دیاگرام بلوکی ـ پـسخورهاي مـوازي ـ سـاده   مایش تابع تبدیل ن

پایـداري داخلـی و پایـداري ورودي خروجـی ـ      ( LTIهاي  تحلیل پایداري سیستم ــ ) فضاي حالت

هـاي   ـ حالـت  Routh – Hurwitz (R-H)  ـ معیار پایـداري BIBOارتباط پایداري داخلی و پایداري 

هـاي  سیـستم (تحلیل پاسخ گـذرا   ــ ) ي به کمک فضاي حالتر ـ تحلیل پایدا Routh خاص در آرایه

هـاي مرتبـه بـاالتر ـ آنـالیز      ف سیستم الگوي مرتبـه دوم ـ سیـستم   لهاي مختمرتبه اول و دوم ـ بررسی حالت 

  )گذراي سیستم در فضاي حالتپاسخ

  ها ها و سیستم یگنالس  11

ــ  ) DT(و زمـان گسـسته   ) CT(هـاي زمـان پیوسـته    سـیگنال (هـا   هـا و سیـستم   اي بر سیگنال  مقدمه

هاي خطی تغییرناپذیر   سیستمــ ) ها ـ خواص اساسی سیستم DT و CTهاي هاي پایه ـ سیستم سیگنال

 LTIهـاي  ـ سیـستم ) مجموع کانولوشن( زمان گسسته LTIهاي سیستم(یا کانولوشن  ) LTI(با زمان   

 LTIهـاي   علـی ـ سیـستم   LTIهـاي   ـ سیستم LTIهاي ـ خواص سیستم) انتگرال کانولوشن(زمان پیوسته 

  )ش دیاگرام بلوکی ـ نمایLTIهاي سیل سیستمنپایدار ـ نمایش معادالت تفاضلی ـ دیفرا



  

  

  الکترومغناطیس  12

ردارها ـ ضرب داخلـی و خـارجی دو بـردار ـ بـردار       برداري ـ جمع و تفریق ب قواعد ساده(آنالیز برداري 

هـاي  بردار ـ معادله صفحه و خـط در فـضا ـ دسـتگاه      واحد ـ تصویر یک بردار بر روي بردار دیگر ـ تجزیه  

مختصات متعامد ـ عنصر دیفرانسیلی طول ـ عنصر دیفرانسیلی سـطح ـ عنـصر دیفرانـسیلی حجـم ـ دسـتگاه          

اي ـ دستگاه مختصات کـروي ـ تبـدیل بردارهـاي واحـد در       ت استوانهمختصات کارتزین ـ دستگاه مختصا

اي به دکارتی و بالعکس ـ تبدیل بردارهـاي   هاي مختلف ـ تبدیل بردارهاي یکه از مختصات استوانهدستگاه

یکه از مختصات کروي به دکارتی و بالعکس ـ تبدیل بردارهـاي یکـه از مختـصات کـروي بـه مختـصات        

هاي اسکالر و برداري ـ  هاي توابع اسکالر ـ انتگرال سطحی و حجمی ـ میدان  س ـ انتگرال اي و بالعکاستوانه

هـاي بـرداري    ـ کـرل ـ میـدان   )دیورژانس و کـرل (هاي برداري ـ مشتق میدان)گرادیان (مشتق میدان اسکالر

ي بـرداري ـ   هـا هاي برداري ـ انتگـرال  اي و غیر چرخشی ـ مشتقات مرتبه دوم ـ شرایط مرزي میدان سیملوله

 ـ میـدان   ببارهـاي الکتریکـی ـ قـانون کولمـ     (شدت میدان الکتریکی ساکن  ـ) قضایاي آنالیزبرداري

E(هاي میدان الکتریکی ساکن ـ رابطه بین شدت میدان الکتریکـی   الکتریکی ساکن ـ ویژگی 


و چگـالی  ) 

D(شار الکتریکی


پتانـسیل  (پتانسیل الکتریکـی   ـ)  الکتریکی ـ زاویه فضایی ـ قانون گاوس ـ دو قطبی ) 

اي گسـسته ـ پتانـسیل الکتریکـی توزیـع      اي ـ پتانسیل الکتریکی بارهـاي نقطـه   الکتریکی در اطراف بار نقطه

کتـا  هاي مختلف محاسبه پتانسیل الکتریکی ـ اصل بـر هـم نهـی و اصـل ی     بارهاي الکتریکی پیوسته ـ روش 

بودن جواب در حل مسائل الکترواستاتیک ـ قضیه مقدار میـانگین ـ قـضیه دو جـانبگی گـرین ـ رابطـه بـین         

انـرژي الکترواسـتاتیکی توزیـع    (انرژي الکترواسـتاتیکی   ـ) شدت میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی 

روي الکتریکـی وارد بـر سـطح    اي ـ انرژي الکترواستاتیکی توزیع بارهاي الکتریکی پیوسته ـ نی  بارهاي نقطه

هـا و خـواص الکتریکـی     ها و عایق هادي ـ) هاي الکتریکی ساکنرسانا ـ نیرو و گشتاور در سیستم 

میدان الکتریکی در حضور اجسام هادي ـ اجسام عایق در میدان الکتریکی ساکن ـ بـردار چگـالی       (ها آن

ها ـ اثر بارهاي القایی در رسانا ـ بسط چنـد    اديها و هالکتریکشار الکتریکی ـ مقایسه پالریزاسیون در دي 

  )قطبی ـ شرایط مرزي در الکتریسیته ساکن

  پزشکی مهندسی بر ايمقدمه  13

 انـواع  نرنـست،  رابطـۀ  عمـل،  پتانـسیل  و اسـتراحت  پتانـسیل  سـلول،  در هـا یـون  تبـادل  زیستی، هايپتانسیل

  ).ECG، EEG، EMG، EOG، ERG، EP (زیستی هايپتانسیل

 مرتبه سیستم ،)تکرارپذیري پذیري،تفکیک حساسیت، صحت، دقت، (سیستم ک ی گیريهانداز پارامترهاي

  .هاسیستم فرکانسی و زمانی مشخصات دو، مرتبه و یک مرتبه صفر،



 
 
  

  

 

  

  )مهندسی برق(مباحث  نام دروس  ردیف

 )درك مطلب(صصی ، لغت، واژگان تخها ضمایر، ربط دو جمله، تطابق فاعل و فعل، زمان  تخصصی زبان عمومی و  1

  معادالت دیفرانسیل  2

 خطـی مرتبـه دوم ـ    تحاالت خاص حل معـادالت مرتبـه دوم ـ معـادال     (معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم

 ـ تعریف ـ حل معادلـه خطـی مرتبـه دوم      هاي اساسی معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم همگن جوابقضیه ـ  

معادله   ـ  همگن با ضرایب ثابتnمعادله خطی مرتبه ثابت ـ  همگن ـ معادله خطی مرتبه دوم همگن با ضرایب  

جواب خصوصی معادلـه خطـی     ـ روش کاهش مرتبه  ـ  همگنnمعادله لژاندر مرتبه  ـ لژاندر مرتبه دوم همگن

 روش ضرایب نامعین ـ معادله خطی مرتبه   ـ روش اپراتور معکوس  ـ )الگرانژ(روش تغییر پارامتر   ـ غیرهمگن

 )حذف ضریب مشتقروش دوم کامل ـ 

  ریاضیات مهندسی  3

هـاي دسـته      انتگـرال ( لطتگیري از توابع مخ    انتگرال :فصل سوم و چهارم کتاب مدرسان شریف      

قـضیه  ــ   قضیه کوشی ـ گورسا ـ  هاي مختلط محاسبه دسته سوم انتگرال ـ  هاي دسته دوم محاسبه انتگرالـ  اول

قـضیه مـدول    ـنامساوي کوشـی   ـ لق یک انتگرال مختلط  کران باالي قدر مطـ  فرمول انتگرال کوشیـ  موررا

قـضیه   ـقـضیه لیوویـل     ـ  )اصل مینـیمم قـدر مطلـق   (قضیه مدول مینیمم ـ ) اصل ماکزیمم قدر مطلق(ماکزیمم 

هاي  محاسبه برخی انتگرال ـ ها گیري با استفاده از قضیه مانده انتگرالـ قضیه مقدار میانگین گاوس  ـ اصلی جبر

Iهایی به فرم کلی محاسبه انتگرال  ـ ها  قضیه ماندهحقیقی به کمک f (x)dx




   هایی بـه   محاسبه انتگرال ـ

fفرم کلی (x)sinaxdx



و f (x)cosaxdx




  قـضیه  ـ هـاي حقیقـی     ال محاسبه نوع دیگـري از انتگـر  ـ

  ـ هاي مختلط دنباله(اسبه مانده ح تیلور و لوران و مها، بسطسري -  )قضیه روشهـ اصل آوند ـ شناسه 

 و به دست آوردن شعاع همگرایی آنها هاي توانی سريـ  تعریف همگرائی مطلق و مشروطـ  هاي مختلط سري

ــ  ) لورانت (قضیه لورانـ  قضیه تیلور  ـ روشی دیگر در محاسبه ناحیه همگرایی  ـ ناحیه همگرایی یک سريـ 

محاسـبه مانـده   ــ   صـفر تـابع  ـ تعیین مرتبه قطـب   ـ  قطب ـ   تکین اساسی ـ تکین برداشتنیـ تعریف نقطه تکین  

تحلیلی بودن یـا   ـمحاسبه مانده توابع خاص   ـروش سوم محاسبه مانده  ـ روش دوم محاسبه مانده   ـ  )باقیمانده(

 گـرفتن از روش  هـا بـا کمـک    به دست آوردن مقدار بعضی از سري ـنهایت   مانده در بیـ نهایت   تکین در بی

  )ها مانده

  آمارمهندسی  4

قوانین شمارش ـ ترتیب ـ ترکیب ـ احتمـال ـ مـدل احتمـال یکنواخـت ـ مـدل احتمـال            ( احتمال یا قوانین شانس

پذیر ـ مدل احتمال بر روي فضاي نمونه پیوسته ـ احتمال شرطی ـ انواع پیـشامدها ـ      روي فضاي نمونه نامتناهی شمارش

   ) قضیه بیزقانون احتمال کل و

  )2و1(مدارهاي الکتریکی   5

 ــ   سـري و مـوازي  RLCبررسی پاسخ ورودي صفر در مدار    ـ مرتبه دوم  مدارهاي(مدارهاي مرتبه دوم    

پاسـخ پلـه    ـ  سريRLCپاسخ حالت صفر مدار  ـ بررسی پاسخ حالت صفر   ـ   RLCمعادله مشخصه مدارهاي  

پاسـخ پلـه    ــ   مـوازي RLCپاسـخ حالـت صـفر مـدار     ــ   سـري RLCپاسخ ضـربه مـدار   ـ    سريRLCمدار

 ــ ) چکیـده مطالـب کلیـدزنی در مـدارهاي مرتبـه دوم     ـ وازي   مRLCپاسخ ضربه مدار ـ   موازيRLCمدار

اعمال حسابی در اعـداد  ـ  اعداد مختلط ـ معرفی دستگاه مختصات قطبی   ( ی سینوسی تحلیل حالت دائم  

 چکیده مطالب محاسبات فیزوريـ  هم فرکانس   موج سینوسیچندجمع ـ ط  شکل قطبی اعداد مختل  ـ مختلط

 ـانـواع بـار    ـ تـوان    ـقضایاي تونن و نورتن  ـ محاسبه ضریب توان  ـ راکتانس  تعریف امپدانس و ادمیتانس و  ـ

حل معادالت دیفرانسیل با استفاده از ـ تشدید یا رزونانس  ـ ) تطبیق امپدانس (قضیه حداکثر توان انتقالی به بار

ادله ولتـاژ بـراي   نوشتن معـ تعریف ضریب خود القایی و القاکنایی متقابل  ( کنائی متقابل القاء -) فازورها

نوشـتن  ـ هاي تـزویج شـده     نوشتن روابط فیزوري براي سلف ـ  Mتعیین عالمت پشت  ـ  دو سلف تزویج شده

ــ   K و ضـریب تـزویج   Mروابط مـابین القاکنـایی متقابـل     ـ  هاي تزویج شده در حوزه فرکانس  روابط سلف

 ـ  سلف سريسهمعادل و رأکتانس اندوکتانس ـ  داراي تزویج  معادل دو سلف سريکتانسا و راندوکتانس
 بـراي دو سـلف تـزویج     و Tبه دست آوردن مدار معـادل  ـ  اندوکتانس معادل دو سلف تزویج شده موازي  

رسم مـدار  ـ پیچ با القاي متقابل   رابطه انرژي ذخیره شده در سه سیمـ  رابطه انرژي دو سلف تزویج شده  ـ شده

ترانسفورماتور با بیش از ـ ن انعکاس امپدانس در انواع ترانسفورماتورها  قوانیـ  ترانسفورماتور ـ  دار معادل نقطه

  )اتوترانس  ـیک خروجی

 2آزمون 



 

 

  الکترونیک  6

ترانزیـستور   ـ  FETهـاي مختلـف    آرایـش  ـ  مـدارهاي بایـاس   ـ  سـاختمان فیزیکـی  ( ترانزیستورهاي اثر میدانی

MOSFET  مدارهاي بایاسینگ  ـMOSFETاعمـال ولتـاژ کوچـک     ـ  کاهشی VDS       ــ روابـط جریـان ولتـاژي

 ـ معـادالت جریـان و نـواحی عملکـردي ترانزیـستور       PMOS یـا  Pترانزیـستور کانـال نـوع      ـ  MOSترانزیـستور  

PMOS ترانزیستور  ـ MOS در حالت ac  ـ علت وجود داشتن مقاومت or (هـاي چنـد     تقویـت کننـده  ـ

ترکیـب و ترتیـب طبقـات در یـک تقویـت کننـده        ـ  ي تقویت کننده یک طبقهعالمت قراردادي و پارامترها( طبقه

 (Sziklai)زوج فیـدبک    زوج دارلینگتـون ـ    ـ کوپلینگ بـین طبقـات   ـ  کننده محاسبه پارامترهاي تقویت ـ  چندطبقه

هـاي ناشـی از شـبکه فیـدبک      بهبـود   ـ مفهوم کلی فیدبک منفی( ها  فیدبک منفی در تقویت کنندهـ) زیکالي

   )استفاده از قضیه میلر به جاي فیدبک ولتاژ ـ شنت  ـانواع فیدبک ـ انواع تقویت کننده  ـفیمن

  هاي دیجیتال سیستم  7

اتحادهـاي  ـ تـابع منطقـی    ـ ترکیبی ) عملیات(هاي  گیت ـهاي اولیه   گیتـ متغیر منطقی ( مدارهاي منطقی

 ـ  سـازي دو سـطحی   پیاده ـهاي کامل  گیت ـهاي نمایش توابع  روش ـ سازي توابع منطقی مورد نیاز براي ساده

هـاي   مـدارهاي الکترونیکـی داخلـی خـانواده    ــ   سازي ي مجتمع و سطوح مجتمع مدارهاـ   هاي منطقی   خانواده

جـداول   ــ  جدول کارنو( سازي توابع منطقی  سادهـ) هاي دو سطحی دیگر پیاده سازي  ـ منطقی دیجیتال

 مک ـبندي کویین  جدولـ اهمیت  حاالت بیـ  سازي توسط جدول کارنو ساده ـ  متغیره5، 4، 3کارنوي توابع 

ــ  ) طراحی یـک مـدار منطقـی   (طراحی توابع منطقی ـ تأخیر انتشار   ـ   براي ساده کردن توابع منطقیکالسکی

  ) مخاطرهـ ) توابع ناکامل(ها، خروجی ندارند  طراحی توابعی که به ازاء بعضی از ترکیبات ورودي

  هاي الکتریکی ماشین  8

هـاي   ولتاژ القایی ایجـاد شـده در ماشـین   ـ  DCهاي  ساختمان و تعاریف مربوط به ماشین( DCهاي   ماشین

DC  هـاي   گشتاور القایی ایجـاد شـده در ماشـین   ـDC  در مولـدهاي  کموتاسـیون  ـ DC   کموتاسـیون در  ــ

آثار سوء ـ  العمل آرمیچر  عکسـ  DCهاي  محاسبه ولتاژ القایی و گشتاور القایی در ماشینـ  DCموتورهاي 

هاي کاهش اثـرات   روشـ  العمل طولی آرمیچر ها و عکس جابجایی جاروبک ـ   العمل عرضی آرمیچر عکس

هـاي بهبـود کموتاسـیون در     روش ـ  DC هـاي   ماشـین کموتاسـیون در تحلیـل   ـ  العمل عرضی آرمیچر عکس

 اندازي مولدهاي جریان مستقیم  راهـ  DC Generatorsبررسی مولدهاي جریان مستقیم ـ  DC هاي ماشین

مشخـصه  ـ مولـد تحریـک مـستقل     ـ مدل مداري مولدهاي جریان مـستقیم   ـ  DCمشخصات اصلی مولدهاي 

مشخـصه  ـ مولـد تحریـک شـنت     ـ ري مولـد تحریـک مـستقل     باردا مشخصه  ـ  باري مولد تحریک مستقل بی

مقاومت ـ اندازي مولد تحریک شنت  راهـ مشخصه بارداري مولد تحریک شنت  ـ باري مولد تحریک شنت بی

باري مولـد   مشخصه بیـ مولد تحریک سري  ـ تحلیل ترسیمی مولد شنت  ـ سرعت بحرانی   ـ  بحرانی تحریک

بـاري مولـد    مشخـصه بـی  ـ مولـد تحریـک کمپونـد     ـ تحریک سري  مشخصه بارداري مولد  ـ  تحریک سري

تبدیل مولد شـنت  ـ مشخصه بارداري مولد کمپوند نقصانی  ـ مشخصه بارداري مولد کمپوند اضافی   ـ  کمپوند

تغییر پالریته خروجی ـ  DCکنترل ولتاژ مولدهاي ـ  DCافزایش بار و اتصال کوتاه در مولدهاي ـ به کمپوند 

ــ   توزیـع بـار در مولـدهاي مـوازي    ــ   DC مولدهاي نمودنموازي ـ  DCاربرد مولدهاي ک  ـ DCمولدهاي 

موتـور جریـان مـستقیم بـا     ــ   DCمشخصات موتورهاي ـ  DC Motorsبررسی موتورهاي جریان مستقیم  

تحلیل ـ موتور جریان مستقیم با تحریک شنت یا موازي ـ مشخصات موتور تحریک مستقل  ـ تحریک مستقل

مشخصات موتور تحریـک  ـ موتور جریان مستقیم با تحریک سري   ـ  وتور تحریک مستقل و شنتبارداري م

درصد تنظیم سرعت در موتورهاي جریان ـ مشخصات موتور کمپوند  ـ موتور جریان مستقیم کمپوند   ـ  سري

ـ شـنت   انداز مقـاومتی موتـور    طراحی راهـ  DC موتورهاي اندازي راهـ  DCکاربردهاي موتورهاي  ـ مستقیم

هـاي تغییـر جهـت     روشـ  DCاثر قطع تحریک روي موتورهاي  ـ   DCهاي کنترل سرعت موتورهاي       روش

 محاسبه مقدار مقاومت ترمزي در ترمز دینامیکیـ  DC هاي ترمز موتورهاي روش ـ DCگردش موتورهاي

تلفـات  ـ  AC با برق DCتغذیه موتورهاي ـ  محاسبه مقاومت محدود کننده جریان در ترمز جریان مخالف    ـ  

  )هاي جریان مستقیم راندمان ماشینـ  DCهاي  توان در ماشین

  هاي انرژي الکتریکی سیستملیل حت  9

سري ) دوقطبی(ماتریس انتقال خطوط ـ تنظیم ولتاژ  ـ مدل خط انتقال کوتاه  ( مدل و عملکرد خط انتقال

خـط  ـ هاي ولتاژ و جریان   موجـ مدل خط انتقال بلند  ـ  انتقال متوسط  مدل خطـ خواص ماتریس انتقال خط  ـ 

جبـران  ـ قابلیت انتقال تـوان   ـ پخش توان مختلط در خطوط انتقال  ـ بارگذاري امپدانس موجی   ـ  بدون تلفات

  )انعکـاسـ سازي با خازن سري  جبرانـ جبران سازي با خازن شنت ـ راکتور موازي  ـ  خط انتقال سازي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کنترل خطی  10

محاسبه خطاي حالت دائمی بـه   ـ  محاسبه خطاي حالت دائمی به ورودي مبنا( تحلیل پاسخ حالت دائمی

رافیکـی تحلیـل و   گ ابزار ـ) تحلیل پاسخ حالت دائمی به کمک نمایش فضاي حالت ـ  ورودي اغتشاش

   )ها روند ترسیم مکان هندسی ریشه ـ ها مکان هندسی ریشه( طراحی در حوزه زمان

  ها ها و سیستم یگنالس  11

ایش نمـ هاي نمایی مختلط   به وروديLTIهاي  پاسخ سیستم( هاي متناوب سیگنالسري فوریه نمایش 

هاي متنـاوب زمـان گسـسته     نمایش سري فوریه سیگنال ـ   (FS)هاي متناوب زمان پیوسته سري فوریه سیگنال

(DTFS)   عبور از سیستم  ـLTI (تبدیل فوریه زمان پیوسـته ــ  ) و پاسخ فرکانسی و فیلترسازي FT( 

 خاصیت کانولوشنـ ل فوریه خواص تبدی ـ هاي متناوب تبدیل فوریه براي سیگنال ـ تبدیل فوریه زمان پیوسته(

  )پاسخ فرکانسی زمان پیوسته و معادالت دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابتـ خاصیت ضرب ـ 

  الکترومغناطیس  12

حـل معادلـه   ( معادله پواسون و الپـالس   ــ   روش تصاویرـ) ها انرژي ذخیره شده در خازن   (ها    خازن

 بقاي بار الکتریکی و معادلـه پیوسـتگی   اصل ـ  مقاومت الکتریکی(هاي الکتریکی دائم   جریانـ) الپالس

دي (دي الکتریـک نـاقص    ـ  شرایط مرزي در مسائل جریـان الکتریکـی دائـم    ـ  جریان پایدارـ بار الکتریکی  

   ))الکتریک تلفات دار

  پزشکی مهندسی بر ايمقدمه  13

  :سنسورها و هامبدل

  )پیزوالکتریک و خازنی سلفی، مقاومتی، (جاییجابه سنسورهاي - 

  دما گیرياندازه سنسورهاي - 

  نوري سنسورهاي



  

  

  
 
 

  
  

  )برقرشته ( مباحث
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  )ندسی برقمه (مباحث  نام دروس  ردیف

   تخصصی  وزبان عمومی  1
، معلوم و مجهول، جمالت مرکب کوتاه، نقل قول مستقیم و غیـر مـستقیم، لغـت، واژگـان     )modal(افعال  

 )درك مطلب(تخصصی 

  معادالت دیفرانسیل  2

حل . II ـ  حل معادالت دیفرانسیل خطی مرتبه دوم همگن حول نقاط عادي.  Iمفاهیم مقدماتی ـ   (ها سري

 تابع گاما ـ معادله دیفرانسیل لژاندر و توابع لژاندر ـ عاديغیرالت دیفرانسیل خطی مرتبه دوم حول نقاط معاد

 )معادله بسل پیراسته ـ معادله دیفرانسیل بسل و توابع بسلـ 

  ریاضیات مهندسی  3

ع به طور مجـازي  تواب(  تبدیل فوریهو انتگرال ،سري فوریه :فصل پنجم کتاب مدرسان شریف   

هـاي فوریـه    سـري (اي  دامنـه  هـاي نـیم   بـسط  ـ  خالصه روش حل مسائل سري فوریـه ـ  سري فوریهـ اوب  متن

ــ   گیـري از سـري فوریـه    انتگرالـ  گیري از سري فوریه مشتقـ وجود تقارن مخفی  ـ  )سینوسی و کسینوسی

انتگـرال  ــ   سري فوریه دوگانـه ـ  سري فوریه مختلط  ـ هاي عددي محاسبه بعضی از سريـ  تساوي پارسوال

رابطـه پارسـوال در   ــ   انتگرال فوریه مخـتلط  ـ  انتگرال فوریه سینوسی و کسینوسیـ شرایط دیریکله  ـ  فوریه

استفاده از تبدیل الپالس در حـل مـسائل    ـ  تبدیل فوریه کسینوسی و سینوسیـ  تبدیل فوریهـ انتگرال فوریه  

   ) در تبدیالت فوریه و قضیه تقابلسوال پارهبطار ـتبدیل فوریه مشتق ـ انتگرال و تبدیل فوریه 

  آمارمهندسی  4

 ـ  )تجمعـی (تـابع توزیـع   ــ  ) توزیـع احتمـاالت گسـسته   (متغیرهاي تصادفی گسسته ( متغیرهاي تصادفی

توزیع احتماالت  ـ متغیر تصادفی پیوسته) تجمعی(تابع توزیع  ـ )هاي پیوستهتوزیع(متغیرهاي تصادفی پیوسته 

توزیـع شـرطی متغیـر تـصادفی تـوأم       ـ  اي یـا کنـاري   توزیع هاي احتمال حاشیه ـ همتغیرهاي تصادفی گسست

 )کناري(اي  هاي احتمال حاشیه توزیع ـ توزیع احتماالت دو متغیر تصادفی پیوسته ـ استقالل متغیرها ـ گسسته

 ـ  اضـی قـوانین امیـد ری   ـ  اسـتقالل دو متغیـر تـصادفی پیوسـته     ـ (x,y)توزیع احتمال شـرطی زوج پیوسـته    ـ

ضـریب   ـ  ) اعـدادي ثابـت هـستند   c , b , a( اریـانس  وخـواص واریـانس و کو   ـ  کوواریـانس  ـ  واریـانس 

امید ریاضـی و   ـ  محاسبه امید ریاضی با مشروط کردن ـ  خواص ضریب همبستگی خطی ـ  همبستگی خطی

  )لد گشتاورخواص تابع مو ـ تابع مولد گشتاور ـ واریانس مجموع تعداد تصادفی از متغیرهاي تصادفی

  )2و1(مدارهاي الکتریکی   5

تعـاریف اولیـه در   ـ تعریف گـراف   ( هاي تجزیه و تحلیل مدار دوگان هاي شبکه و روش گراف

ماتریس تالقـی شـاخه بـا    ـ  KCLتعریف کاتست و قانون ـ  KVLتعریف حلقه و قانون  ـ  ها مبحث گراف

ماتریس تالقی گـره بـا    ـ  aA گره با شاخهماتریس تالقیـ ماتریس تالقی شاخه با مش مختصر شده   ـ  مش

تـشریح قـوانین    ــ   aM با استفاده از ماتریسKCL و KVLتشریح قوانین  ـ  (A) خالصه شده aAشاخه

KVL و KCL  با استفاده از مـاتریس M قـوانین   ـKVL و KCL   بـا اسـتفاده از مـاتریس aA   قـوانین   ـ

KVL و KCL با استفاده از ماتریس A   بیان روش تحلیل حلقه با استفاده از ماتریس ـM   روش تجزیـه   ـ

کاتـست  هاي حلقه اساسی  و  تجزیه و تحلیل حلقه و گره با ماتریس  ـ  و تحلیل مدار با استفاده از روش گره

مـاتریس  ـ تعـاریف کاتـست اساسـی و حلقـه اساسـی        ـتعریـف لینـک درخـت     ـ تعریف درخت    ـ اساسی

ـ  B اساسی  ماتریس حلقهـ هاي اساسی    با ماتریس کاتستKCL و KVLروابط  ـ  Qهاي اساسی  کاتست

 و LZروش بدست آوردن ماتریس امپـدانس حلقـه   ـهاي اساسی    با ماتریس حلقهKCL و KVLقوانین 

 و کاربرد آن در مسائل qYها  روش بدست آوردن ماتریس ادمیتانس گره ـ کاربرد آن در حل مسائل مدار

رتبـاط مـابین    ـ ا LZ و مـاتریس امپـدانس حلقـه   qYنکات تکمیلی پیرامون ماتریس ادمیتانس گره  ـ مدار

هـاي اساسـی    هاي اساسی و کاتست روش بدست آوردن حلقه  ـ هاي حلقه اساسی و کاتست اساسی ماتریس

 ــ  ) مراحـل ترسـیم مـدار دوگـان     ـ تعریف دو شبکه دوگـان  ـ  مدار دوگان  ـ Q و Bهاي  با داشتن ماتریس

مراحل نوشتن معادالت حالـت در  ا ـ  غیرهاي حالت و محاسبه تعداد آنهنحوه انتخاب مت(معادالت حالت 

بدسـت آوردن پاسـخ کامـل و تـابع شـبکه بـا اسـتفاده از معـادالت         ـ هاي خطی و تغییر ناپذیر با زمان   شبکه

گیـري   مشتقـ قضیه انتقال  ـ  تبدیل الپالس(  تبدیل الپالس، توابع شبکه و فرکانس طبیعی ـ) حالت

   ـ)اي پله (Ua (t)س تابع هویساید الپال ـ تبدیل الپالس مشتقـ  از تبدیل الپالس
هاي  روشـ  روش تجزیه کسرها براي به دست آوردن معکوس الپالس  ـ قضایاي مقدار اولیه و مقدار نهائی

تعریف تـابع    ـ روش حل مدارات خطی تغییرناپذیر با زمان به کمک تبدیل الپالس  ـ تعیین ضرایب مجهول

ـ محاسبه پاسخ حالت دائمـی سینوسـی بـا اسـتفاده از تـابع شـبکه         ـانواع تابع شبکه  ـ پاسخ فرکانس   ـ  شبکه

 ـفرکانسهاي طبیعی   موازي ـRLCبررسی پاسخ فرکانس مدار ـ سري RLCبررسی پاسخ فرکانسی مدار 
روش بـه دسـت    ـهـاي طبیعـی مـدار      فرکـانس   ـ هاي طبیعی متغیر شـبکه  هاي بدست آوردن فرکانس روش

   )ها بر روي نمودار تابع شبکه بررسی تأثیر وجود صفرها و قطب ـ در مدارهاي طبیعی  آوردن تعداد فرکانس

 4آزمون 



 

        

  الکترونیک  6

 ـ  Aتحلیـل تقویـت کننـده کـالس      ـ  )از نقطـه نظـر تـوان   (هـا   کننـده  بندي تقویت تقسیم(تقویت کننده توان 

افی در حفاظـت در برابـر جریـان اضـ     ـ  ABتحلیل تقویت کننده پوش پـول کـالس    ـ  Bي کالس  کننده تقویت

 زوج  ـ AC  وAD محاسـبه مقـادیر بهـره    ـ  کننـده اخـتالف   طـرح تقویـت   ( اختالف تقویت کنندهـ) خروجی

ي  آینه( منابع جریان  ـVBE (VBE Multiplier) ـ ضرب کننده MOSتفاضلی با استفاده از ترانزیستورهاي 

   )MOSتر   ـ منابع جریان پیشرفتهMOSجریان با استفاده از ترانزیستورهاي 

  هاي دیجیتال سیستم  7
تفریق /کننده مدار جمع ـ  بیتیnي کامل  کننده ار جمعمد ـ کننده جمع ـ گر مقایسه( مدارهاي منطقی ترکیبی

  ) مدارهاي تابعی  ـ تفریق کننده ـBCDي   جمع کننده ـ بیتیnي دودویی  کننده

  ماشینهاي الکتریکی  8

ترانـسفورماتور   ـ  آل ترانسفورماتور ایده ـ  طرز کار ترانسفورماتورها ـ  انواع ترانسفورماتورها(ترانسفورماتورها 

سـازي مـدار معـادل     سـاده  ـ  قضیه انتقال امپـدانس در ترانـسفورماتور   ـ مدار معادل ترانسفورماتور واقعی ـ   واقعی

  ـتحلیل بارداري ترانسفورماتورهایبی ترانسفورماتور ـ هاي تقر  ـ مدلترانسفورماتور

c(Kتلفات در ترانسفورماتورها ـ راندمان ترانسفورماتورها ـ ضریب بار مقادیر هاي ترانسفورماتور ـ  آزمایش ـ (

 ـ  ز دیـاگرام بـرداري  بررسـی ترانـسفورماتورها بـا اسـتفاده ا     ـ  بررسـی افـت ولتـاژ در ترانـسفورماتور    ـ پریونیـت   

  بررسی حالت اتـصال کوتـاه  ـ درصد تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور   ـ  تفکیک تابع افت ولتاژ ـ  هاي افت ولتاژ منحنی

 ـ    دار ترانـــسفورماتورهاي انـــشعابـ در ترانـــسفورماتورها    ) یورشـــی(جریـــان هجـــومی  ـ    ترانـــسفورماتور

ـ مزایا و معایـب اتوترانـسفورماتور ـ    پیچه به اتوترانسفورماتور   تبدیل ترانسفورماتور دو سیم ـ  اتوترانسفورماتورها

ــ  ) V- V(ترانسفورماتورهاي سه فاز ـ معایب ترانسفورماتورهاي داراي  اتصال ستاره ـ ستاره ـ اتصال مثلث باز    

جریان  ـ  ن ترانسفورماتورهانمودموازي برداري ترانسفورماتورها ـ   ها در ترانسفورماتور ـ گروه  تحلیل هارمونیک

مقـادیر   ـ اضافه بار در اتصال موازي ترانسفورماتورها ـ   گردشی و توزیع توان در ترانسفورماتورهاي موازي شده

  ) نامی ترانسفورماتورها

9  
هاي انرژي  سیستملیل حت

  الکتریکی

سـازي   مـدل ( هاي امپدانس و ادمیتانس شـبکه     سازي عناصر سیستم قدرت و محاسبه ماتریس        مدل

ماشین سنکرون ـ تولید ولتاژ ـ واکنش آرمیچر ـ ولتاژ خروجی ـ ژنراتور با روتور قطب برجـسته ـ تـوان تحـویلی        

 ـ ترانسفورماتور ـ ترانسفورماتور ایده آل ـ ترانسفورماتور غیر ایده آل ـ بازده و تنظیم ولتاژ  ترانسفورماتور ژنراتور

هاي با قابلیت تغییر تپ ـ ماتریس ادمیتانس  فاز ـ اتوترانسفورماتور ـ ترانسفورماتور ـ تنظیم ولتاژ ـ ترانسفورماتور سه

دمیتانس ـ حذف شین ـ ماتریس امپدانس شبکه ـ تزریق توان راکتیو به ي تشکیل ماتریس ا وامپدانس شبکه ـ نحوه

هـاي   اي از پخش توان ـ روش مستقیم براي حل معادالت خطی جبري ـ روش   تاریخچه(  بخش بارـ) یک شین

هاي نیوتن ـ رافسون  ي روش تکراري براي حل معادالت خطی و غیرخطی جبري ـ روش نیوتن ـ رافسون ـ مقایسه

ها در مطالعات پخش بار ـ پخش بار به روش گاوس ـ سایدل ـ  ي پخش بار ـ انواع شین ـ سایدل ـ مسئلهو گاوس 

  )DCپخش بار به روش نیوتن ـ رافسون ـ پخش بار مجزا و مجزاي سریع ـ پخش بار 

  کنترل خطی  10

 ـ  نمودار قطبـی  ـ   LTIهاي  پاسخ فرکانسی سیستم(ابزار گرافیکی تحلیل و طراحی در حوزه فرکانس 

پایـداري در حـوزه فرکـانس ـ معیـار پایـداري        ـ  Bodeنمـودار  ــ  )  دامنه بر حـسب فـاز  لگاریتم (نمودار نیکولز

 مـسأله کنتـرل و معرفـی سـاختارهاي     ــ ) پاسخ فرکانسی سیستم حلقه بسته  ـ پایداري نسبی ـ نایکوئیست

  )هاي خطی ساختارهاي مختلف براي حل مسأله کنترل سیستم( مختلف در یک سیستم کنترل خطی

  ها ها و سیستم یگنالس  11

تبـدیل فوریـه زمـان گسـسته بـراي       ـ   تبـدیل فوریـه زمـان گسـسته    () DTFT(تبدیل فوریه زمان گسـسته  

 خاصیت ضرب ـ خاصیت کانولوشن ـ خاصیت دوگانی ـ خواص تبدیل فوریه زمان گسسته ـ هاي متناوب سیگنال

 ـ برداري قضیه نمونه( برداري  نمونهـ) پاسخ فرکانسی زمان گسسته و معادالت تفاضلی خطی با ضرایب ثابتـ 

  )هاي زمان پیوسته پردازش زمان گسسته سیگنالـ  بازسازي

  طیسالکترومغنا  12

 پتانـسیل  ــ ) اي قـانون مـداري آمپـر    شـکل نقطـه  (  قانون آمپر  ـ) قانون بیوساوار ( میدان مغناطیسی ساکن  

مقایسه دوقطبی الکتریکـی و  پتانسیل مغناطیسی برداري ـ  (مغناطیسی برداري و پتانسیل مغناطیسی اسکالر 

  )دوقطبی مغناطیسی

  پزشکی مهندسی بر ايمقدمه  13

  :هادهکننتقویت

 گیـر، انتگـرال  و گیـر مـشتق  مـدارهاي  هـا، کنندهمقایسه لگاریتمی، و تفاضلی هايکنندهتقویت آل،ایده امپآپ

  .یکسوسازها ،)ناگذرمیان و گذرمیان گذر،پایین باالگذر، (فیلترهاي

  :الکترودها

 ،Ag-AgCl الکترود اختس هايروش آن، ساختمان و Ag-AgCl الکترود الکترودها، انواع پیل،نیم پتانسیل

  .پوست و الکترود معادل مدار



      

  
  

  

  

 

  

  )مهندسی برق(مباحث   نام دروس  ردیف

   تخصصی  وزبان عمومی  1
اي، لغت، واژگان تخصـصی   جمله پیچیده، کاربرد فعل دوم، عبارت وصفی، حروف اضافه، افعال دو کلمه      

 )درك مطلب(

  معادالت دیفرانسیل  2

تبـدیل الپـالس    ـ  تبدیل الپالس تابع پلـه واحـد   ـ  تبدیل الپالس . I ( و کاربردهاي آنتبدیل الپالس

تبـدیل   ـ  تبدیل الپالس و مـشتق  ـ  تبدیل الپالس و انتقال ـ  تبدیل الپالس توابع متناوب ـ  تابع دلتاي دیراك

تبـدیل   ـ  نـسیل تبـدیل الپـالس و حـل معـادالت دیفرا     ـ  تبدیل الپالس و تغییـر مقیـاس   ـ  الپالس و انتگرال

 حالـت خـاص    ـ  خطـی هاي معادالت دیفرانسیل  حل دستگاهو تبدیل الپالس  ـ  الپالس و معادالت انتگرال

حل دستگاه معادالت دیفرانسیل متعارفی همگن ـ حل دستگاه معادالت دیفرانسیل خطـی نـاهمگن ـ روش     

 )  ماتریسی حل دستگاه متعارفی ناهمگن

  ریاضیات مهندسی  3

معـادالت  ( دالت دیفرانـسیل بـا مـشتق هـاي جزیـی     معـا  :ب مدرسان شریففصل ششم کتا  

 ـ  به دست آوردن تغییر متغیرهاي الزم براي رسیدن به فـرم کانونیـک   ـ هاي جزیی خطی دیفرانسیل با مشتق

هـاي   هاي حل معادالت دیفرانسیل با مـشتق  روش ـ  هاي جزیی روشهاي تشکیل معادالت دیفرانسیل با مشتق

حل معادله مـوج   ـ  هاي جزیی به روش تفکیک متغیرها حل معادالت با مشتقـ   مقدار مرزيمسایلـ  جزیی

چنـد نکتـه   ـ  )پتانسیل(معادله الپالس ـ  معادله گرما ـ  جواب داالمبر معادله موجـ  اي همگن با مقادیر کرانه

تعریـف انـواع شـرایط     ــ  مسایل اشتروم لیوویل ـ  ها در معادله الپالس به فرم قطبی مهم در مورد فرم جواب

بـا اسـتفاده از   ) انتقـال حـرارت  (حـل معادلـه گرمـا     ـ  همگن با استفاده از جدولحل معادله الپالس ـ  مرزي

ــ   حل معادالت با مشتق جزیی با اسـتفاده از تبـدیل الپـالس    ـ  حل معادله موج با استفاده از جدولـ جدول  

   ) باشدن ناهمگمعادالتی که شرایط مرزي آنهاتغییر متغیر در 

  آمارمهندسی  4

 اي توزیع چند جمله ـ  اي خواص توزیع دو جملهـ اي   توزیع دو جمله ـ  توزیع برنولی( هاي آماري توزیع

توزیـع دو   ـ   توزیـع پواسـون  يوسـیله ه اي بـ  تقریب توزیـع دوجملـه  ـ ن  وتوزیع پواس ـ  توزیع فوق هندسیـ 

توزیـع   ـ  توزیع گاما ـ  بررسی چند توزیع پیوسته ـ  توزیع یکنواخت گسسته ـ  توزیع هندسی ـ  اي منفی جمله

توزیـع نرمـال    ـ  توزیـع نرمـال   ـ  توزیـع بتـا   ـ  توزیع مربع کـاي  ـ  رابطه توزیع نمایی و توزیع پواسون ـ  نمایی

 ـ  دو متغیـره توزیـع نرمـال    ـ  )فیشر( Fتوزیع ـ  Tتوزیع  ـ  استاندارد و طرز محاسبه احتمال در توزیع نرمال

روش تبدیل متغیر در مورد توابعی از بردارهـاي تـصادفی دو بعـدي     ـ  هایی از متغیرهاي تصادفیتوزیع تابع

  )پیوسته

  )2و1(مدارهاي الکتریکی   5

هـاي پـسیو و منـابع مـستقل ولتـاژ و       مدار شامل المـان  : حالت اول ـ    تونن و نورتن   ایايقض(قضایاي شبکه   

محاسبه ولتاژ توننـ  ابسته و هم منبع مستقل وجود دارددر مدار هم منبع و:  دوم حالت ـ  جریان است
th(V ) 

و جریان نورتن
N(I قـضیه  ـ تلگـان   قـضیه   ـقضیه جمع آثار   ــ  با همRthو  Vthمحاسبه  ـ به روش عمومی  (

پارامترهاي  انواع( اي هاي دو دریچه  شبکهـ) پاسخی همقضیه ـ   و توان مختلطلگانقضیه ت ـ بقاي انرژي

پارامترهـاي هایبریـد نـوع     ــ  پارامترهاي هایبرید ـ پارامترهاي ادمیتانس ـپارامترهاي امپدانس    ـاي دودریچه

 ـهـا    گـسترش دو قطبـی  ــ   هـا  اتـصال دوقطبـی   ـشـبکه لتـیس    ـ شـبکه ژیراتـور     ــ  پارامترهـاي انتقـال    ـ دوم

   مـدارات غیـر خطـی، انتگـرال    ــ ) هـا  جـی و ورودي و گـین ولتـاژ در دو قطبـی       هـاي خرو    امپدانس

 تعریف دیود ـتعاریف اولیه ـ بررسی مدارات خطی و غیر خطی ( کننده عملیاتی کانولوشن و تقویت

کننـده عملیـاتی    تقویتـ هاي غیر خطی   تحلیل مدارات شامل مقاومتـ دهنده دیودي   مدارات تغییر شکل ـ

op)یا Amp) چنـد مـدار   ـ آل   هـاي عملیـاتی ایـده    کننـده  نکات مهم در تحلیـل مـسائل شـامل تقویـت    ـ

op)کاربردي در حل مسائل شامل Amp) انتگرال کانولوشنـ(   

  الکترونیک  6

-OPکاربردهـاي خطـی   ــ    OP-AMPهـاي     ویژگـی ( کاربردهاي خطی تقویت کننده عملیاتی    

AMP (والتورهاي ولتاژ رگـ )  بلوك دیاگرام رگوالتور خطـی  ـ بلوك دیاگرام رگوالتور ولتاژ خطی

) سـوئیچینگ  ( بلوك دیاگرام رگوالتور ولتـاژ غیرخطـی   ـ بلوك دیاگرام رگوالتور خطی موازي   ـ  سري

هـاي بهبـودي در    تکنیـک   ـ هـایی از رگوالتورهـاي ولتـاژ خطـی     مثالـ مقایسه رگوالتورهاي ولتاژ   ـ  شنت

   )آي سی رگوالتورها  ـگوالتور ولتاژر

 5آزمون 



       

  هاي دیجیتال سیستم  7

هـاي بـا    فلیـپ فـالپ  ـ فلیپ فـالپ   ـ ست    ريـست   لچ ـ  عناصر حافظه ـ  مدارهاي ترتیبی( مدارهاي منطقی ترتیبی

 ـ  هـاي میلـی و مـور    مـدل  ـ  دار یبـی سـاعت  تحلیـل مـدارهاي ترت  ـ اي   اندازي لبه فلیپ فالپ با راه ـ  اندازي سطح پالس راه

ـ ثبات انتقالی   ـRegisterثبات یا ( ـ واحدهاي منطقی ترتیبی )کاهش حاالت ـ طراحی مدارهاي ترتیبی همزمان

 ـ  هـا  شـمارنده  ـ  فرکـانس  ضرب کننده/تقسیم کننده ـ  ي جانسون شمارنده حلقوي تابیده یا شمارنده  ـي حلقوي شمارنده

  ))آسنکرون( شمارهاي غیر همگام N ـ )آسنکرون(شمارنده دودویی غیر همگام  ـ  همزمان یا سنکرون شمارNشمارنده 

  هاي الکتریکی ماشین  8

هاي آسنکرون ـ میدان گردان یا دوار ـ تحلیل میدان دوار در حالت نامتقارن ـ      ساختمان ماشین(هاي آسنکرون  ماشین

زش در مفهـوم لغـ   ـ  تولیـد گـشتاور در یـک موتـور القـایی      سرعت گردش میدان دوار ـ اصول کار موتورهـاي القـایی ـ     

 ـ  تلفات در موتورهـاي القـایی   ـ مدار معادل موتور القایی ـ هاي القایی حدود تغییرات لغزش در ماشین ـ هاي القایی ماشین

 با توانتحلیل  ـ انواع گشتاور در موتورهاي القایی ـ راندمان موتورهاي القایی ـ دیاگرام توازن قدرت در موتورهاي القایی

 ـ رابطه اصـلی تـوان در    هاي موتور القایی آزمایش ـ مدار معادل تقریبی موتور القایی ـ تور القاییاستفاده از مدار معادل مو

ـین   هاي القایی ـ رابطه اصلی گشتاور در ماشین ماشین هـاي القـایی ـ کنتـرل مشخـصه گـشتاور        هاي القایی ـ پایـداري ماش

هـاي   چـی شـده ـ کنتـرل مقاومـت روتـور مقاومـت       پی سرعت موتور القایی ـ کنترل مقاومت روتور موتورهاي روتور سیم 

اثـر   ـ  هاي ترمز موتورهـاي القـایی   روش ـ  کنترل سرعت موتورهاي القایی ـ  اندازي موتورهاي القایی راهاي ـ   روتور قفسه

   )بر عملکرد موتور القایی ها هارمونیک

9  
هاي انرژي  سیستملیل حت

  الکتریکی

اي  سازي تابع غیرخطی با شروط معادلـه  سازي تابع غیرخطی با پارامترهاي بدون شرط ـ بهینه  بهینه(بار  اقتصادي  توزیع

اي ـ توزیع بار اقتصادي ـ توزیع بار اقتصادي با صرف نظر کـردن از تلفـات ـ       سازي تابع غیرخطی با شروط نامعادله ـ بهینه

دسـت آوردن فرمـول    نحـوه بـه    با در نظر گرفتن تلفات تـوان ـ  ي توزیع بار اقتصادي با در نظر گرفتن تلفات ـ محاسبه

با سطح مقطع یکسان ) بدون انشعاب(هاي توزیع انرژي ـ شبکه شعاعی   شبکهانواع ( هاي توزیع انرژي  شبکهـ) تلفات

ي شـعاعی بـا بارهـاي     هاي سه فاز ـ شبکه ي شعاعی با بار فاز ـ شبکه  هاي شعاعی با بارهاي اکتیو تک در کل مسیر ـ شبکه 

ـبکه     ي سطح مقطع هادي در شبکه توان مختلط ـ محاسبه  ـبکه      هـاي درختـی ـ ش ـنایی معـابر ـ ش انـواع   هـاي بـسته ـ    ي روش

ـبکه          هاي بسته ـ محاسبات شبکه شبکه ـتلط ـ ش ـبکه از دو سـو تغذیـه بـا بارهـاي مخ هـاي حلقـوي ـ     ي از دو سو تغذیه ـ ش

   )ي افت ولتاژ براي بارهاي پیوسته محاسبه  ـهاي غربالی شبکه

  کنترل خطی  10
 ـ  انتخـاب جبـران کننـده مناسـب      ـهاي کالسـیک  ساختار کنترل کننده( سازي کالسیک هاي جبران روش

  )  به کمک جایابی قطبPIDکنترل کننده طراحی  ـ طراحی پایدارسازـ طراحی جبران کننده 

  ها ها و سیستم یگنالس  11

دسـت  (طرفـه   تبـدیل الپـالس یـک    ـ  تعمیم تبدیل فوریه زمان پیوسـته : فهتبدیل الپالس دوطر( تبدیل الپالس

 ـ بررسی تبدیل  هاي کانولوشن به کمک تبدیل الپالس تجزیه و تحلیل سیستم ـ  خواص تبدیل الپالس ـ  )راستی

تعمیم تبدیل فوریـه  :  دوطرفهzتبدیل ( Zتبدیل ـ ) فوریه سیگنال به کمک نمایش صفر و قطب تبدیل الپالس     

تجزیـه و تحلیـل    ـ   معکـوس zتبـدیل   ـ  zخـواص تبـدیل    ـ )دسـت راسـتی  (طرفـه    یـک zتبـدیل   ـ ن گسستهزما

هاي زمان گسسته ـ رابطۀ بین اندازه و فاز تبدیل   ـ نمایش بلوکی سیستم zهاي کانولوشن به کمک تبدیل  سیستم

  )ها فوریه با مکان صفرها و قطب

  الکترومغناطیس  12

 شـرایط مـرزي در    ــ ) مغناطیس شدگی ـ بردار شدت میـدان مغناطیـسی   ( ـ مغناطیس شدگی مواد مغناطیسی

ـ ضرائب خود قانون ( ـ القاي الکترومغناطیسی مغناطیس ساکن فاراده ـ نیروهاي محرکه ترانسفورماتوري و حرکتی 

نیروي مغناطیسی ـ نیروي وارد بر سیم حامل جریان در یک میدان ( نیروي مغناطیسی  انرژي وـ) القایی و القاي متقابل

 امواج ــ ) ه شدهمغناطیسی ـ نیروي مغناطیسی بین دو مدار حامل جریان ـ نیرو و گشتاور بر حسب انرژي مغناطیسی ذخیر 

ـ معادالت موج در  معادالت ماکسول ـ شرایط مرزي ـ گذران توان الکترو( الکترومغناطیسی مغناطیسی و بردار پویینتینگ 

ـ تبدیالت پیمانه هاي نرده بندي پتانسیل هاي ساده و بدون منبع ـ معادالت موج در محیط رسانا ـ فرمول محیط ايـ   اي و برداري 

ـبش ـ امـواج             هـا ـ میـدان    به منظور یافتن پتانسیلحل معادالت موج  هـاي هماهنـگ زمـانی ـ امـواج سینوسـی شـکل ـ قط

ـ انرژي و تکانه  الکترومغناطیسی مسطح ـ امواج الکترومغناطیسی عرضی ـ امواج الکتریکی عرضی ـ امواج مغناطیسی عرضی 

بدون اتالف ـ انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیط با هاي  امواج الکترومغناطیسی ـ انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیط

ـ موجبرها ) فرود مایل از نارسانا به نارسانا(الکتریک  اتالف ـ برخورد سیال به یک مرز مسطح دي ـ بازتاب از یک سطح رسانا 

  )اي ـ تابش هاي حفره کننده ـ تشدید

  پزشکی مهندسی بر ايمقدمه  13

  ):Biopotential Amplifiers (زیستی هايپتانسیل هايکنندهتقویت

ـیگنال  ثبـت  قلبـی،  بردارهـاي  ،T و P، QRS هايموج ،ECG سیگنال و قلب عملکرد  ثبـت  آن، مـشکالت  و قلبـی  س

  .تنفس سیستم هايسیگنال ثبت ،VEP و EEG، EMG، AEP هايسیگنال
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  5و4هاي  ع مباحث آزمونمجمو
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