
 4 از 1: هجوَعِ هعرفی آهَزشی گرٍُ الکترًٍیک در هقطع تحصیالت تکویلی                                                   صفحِ

 1391داًشکذُ هٌْذظی برق ٍ کبهپیَتر                                            پبییس - داًشگبُ صٌعتی خَاجِ ًصیرالذیي طَظی 

 

 گروه الكترونيك 

گرايش تكنولوژی نيمه هادی  

 
 

درس های جبراني 

تعذاد واحذ  نام درس رديف 

 3فیسیک الکترًٍیک  1

 3 3الکترًٍیک  2

 

 

 ( درس4 درس از 3)درس های اجباری 

تعذاد واحذ نام درس رديف 

 3  1ادٍات ًیوِ ّبدي  1

 3 1تئَري ٍ تکٌَلَشي ظبخت قطعبت ًیوِ ّبدي  2

 3  1کَاًتَم الکترًٍیک  3

 3طراحی هذارّبي هجتوع خطی  4

 

 



 4 از 2: هجوَعِ هعرفی آهَزشی گرٍُ الکترًٍیک در هقطع تحصیالت تکویلی                                                   صفحِ

 1391داًشکذُ هٌْذظی برق ٍ کبهپیَتر                                            پبییس - داًشگبُ صٌعتی خَاجِ ًصیرالذیي طَظی 

( درس از درس های زير5)درس های تخصصي و اختياری   

تعذاد واحذ  نام درس رديف 

 3 1تئَري ٍ تکٌَلَشي ظبخت قطعبت ًیوِ ّبدي  1

 3 2تئَري ٍ تکٌَلَشي ظبخت قطعبت ًیوِ ّبدي  2

 3  1ادٍات ًیوِ ّبدي  3

 3 2ادٍات ًیوِ ّبدي  4

 3  1کَاًتَم الکترًٍیک  5

 3 2کَاًتَم الکترًٍیک  6

 3 1 ابررظبًبیی 7

 3الکترًٍیک ارگبًیکی  8

 3 (آًبلَگ)طراحی هذارّبي هجتوع خطی  9

 3ًبًَ تکٌَلَشي  10

 3( 2 یب 1هببحث ٍیصُ در الکترًٍیک )ًبًَالکترًٍیک  11

 3( 2 یب 1هببحث ٍیصُ در الکترًٍیک )حعگرّب  12

 3( 2 یب 1هببحث ٍیصُ در الکترًٍیک )الکترٍظراهیک  13

 3( 2 یب 1هببحث ٍیصُ در الکترًٍیک )ریس ظیعتن ّبي قببل کبشت در بذى  14

 3( 2 یب 1هببحث ٍیصُ در الکترًٍیک )آشکبرظبزي  15

 3 1الکترًٍیک ًَري  16

 3 2الکترًٍیک ًَري  17

 3ًَر غیر خطی   18

 3پردازغ ًَري تصبٍیر ٍ عالئن  19

 3الکترًٍیک ًَري کَاًتوی  20

 3طراحی هذارّبي هجتوع ًَري  21

 

بقيه درس ها 

تعذاد واحذ  نام درس رديف 

 2ظویٌبر  1

 6پرٍشُ ارشذ  2

 



 4 از 3: هجوَعِ هعرفی آهَزشی گرٍُ الکترًٍیک در هقطع تحصیالت تکویلی                                                   صفحِ

 1391داًشکذُ هٌْذظی برق ٍ کبهپیَتر                                            پبییس - داًشگبُ صٌعتی خَاجِ ًصیرالذیي طَظی 

 گروه الكترونيك 

گرايش مدار و سيستم 

 
 

درس های جبراني 

تعذاد واحذ  نام درس رديف 

 3فیسیک الکترًٍیک  1

 3 3الکترًٍیک  2

 

 

 ( درس5 درس از 3)جذول دروس اجباری 

تعذاد واحذ نام درس رديف 

 3 (آًبلَگ)طراحی هذارّبي هجتوع خطی  1

 3 (فرکبًط ببال)طراحی هذارّبي الکترًٍیکی  2

 VLSI 3طراحی هذارّبي  3

 3 1تئَري ٍ تکٌَلَشي ظبخت قطعبت ًیوِ ّبدي  4

 3پردازغ ظیگٌبل ّبي دیجیتبل  5

 

 



 4 از 4: هجوَعِ هعرفی آهَزشی گرٍُ الکترًٍیک در هقطع تحصیالت تکویلی                                                   صفحِ

 1391داًشکذُ هٌْذظی برق ٍ کبهپیَتر                                            پبییس - داًشگبُ صٌعتی خَاجِ ًصیرالذیي طَظی 

( درس از درس های زير5)رس های تخصصي و اختياری د  

تعذاد واحذ  نام درس رديف 

 3 (آًبلَگ)طراحی هذارّبي هجتوع خطی  1

 3طراحی هذارّبي هجتوع دیجیتبل  2

 3 (فرکبًط ببال)طراحی هذارّبي الکترًٍیکی  3

 RF 3طراحی هذارّبي هجتوع  4

 3ظیعتن ّبي ظٌتس فرکبًط ٍ هذارّبي ببزیببی دادُ  5

 VLSI 3طراحی هذارّبي  6

 3 (2 یب 1هببحث ٍیصُ در الکترًٍیک )طراحی هذارّبي هجتوع تَاى پبییي  7

 3هبذل ّبي دادُ  8

 3( 2 یب 1هببحث ٍیصُ در الکترًٍیک )ریسظیعتن ّبي قببل کبشت در بذى  9

 3هذارّبي ٍاظط  10

 3 2هیکرٍپرٍظعَر  11

12 Wavelet  3ٍ پردازغ هَازي 

 3پردازغ هَازي  13

 3( 2 یب 1هببحث ٍیصُ در الکترًٍیک )اًتقبل صذا بر رٍي ایٌترًت  14

 3( 2 یب 1هببحث ٍیصُ در الکترًٍیک )پردازغ ٍ شٌبظبیی گفتبر  15

 3شبکِ ّبي کبهپیَتري پیشرفتِ  16

 3شبکِ ّبي هخببرُ دادُ  17

 3 1تئَري ٍ تکٌَلَشي ظبخت قطعبت ًیوِ ّبدي  18

 3( DSP)پردازغ ظیگٌبل ّبي دیجیتبل  19

 3بررظی ٍ کبربرد ظیعتن ّبي هَازي  20

 3در طراحی هذارّبي ٍیصُ  VLSIبِ کبرگیري قببلیت ّبي هذارّبي  21

 3طراحی هذارّب ٍ شبکِ ّب بِ یبري کبهپیَتر  22

 3کبربرد هیکرٍپرٍظعَرّب ٍ ظیعتن ّبي کبهپیَتري در صٌعت  21
 

بقيه درس ها 

تعذاد ٍاحذ  ًبم درض ردیف 

 2ظویٌبر  1

 6پرٍشُ ارشذ  2

 

 


