
راهی الكتریكی 1  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  1

 

 «   خدا هب انم »   

{ } 
 بروزرسانی شده است( 06/11/1401ل آخرین بار در تاریخ )این فای

 ر مهم:کتذ
در  یرات احتمالییشتر، تغیب یتستها ۀد، ارائیجد یسالها یل حل تستهایاز )مثاًل بدلین است برحسب نکل ثابت نبوده و ممیر شده در قسمت ذکذ یسرفصلها .1

را  یآموزش ۀن بستیه اک یزانیعز ۀیلک یبرا یاحتمال یها یبروزرسانن یاست استفاده از ار کالزم بذشود.  یمصوب وزارت علوم و ...( بروزرسان یسرفصلها
 خواهد بود. گانیرانموده باشند،  یداریخر

مانند:  یر جزئیاتکاز ذر شده، و کشده در هر جلسه ذ ارائه صرفًا رئوس مطالب  ات ارائه شده در هر جلسه، در فهرست ذیل کبه تعدد سرفصلها و ن توجهبا  .2
 پرهیز شده است. ، انیمیشنهای آموزشی و...MATLAB یهایساز هیشب، روشهای مختلف حل تستها، مثالهای آموزشی، خاص اتکن

 نیازاهی ریاضی مبانی و شیپ :صفرمجلسه 
 فصل یشما -1
 انس(کفر ۀمفاهیم و تعاریف پایه )انواع سیستمها، توصیف سیستمها، صفح -2
 معادالت دیفرانسیل و حل آنها -3
 دیدگاه اول در حل معادالت دیفرانسیل پاسخ طبیعی و اجباری -4
 معادالت دیفرانسیل کمکتوصیف سیستمها به  -5
 تشخیص نوع سیستم از روی معادالت دیفرانسیل -6
 دیدگاه دوم در حل معادالت دیفرانسیل پاسخ حالت صفر و وروردی صفر -7
 آشنایی با توابع ضربه، پله و شیب -8
 و شیب آشنایی با پاسخهای ضربه، پله -9

 اربرد آنکآشنایی با مفهوم فازور و  -10
 (ارتباط انواع پاسخ) 87اتوماسیون مروری تست  -11
 وس آنکتعریف تبدیل الپالس و مع -12
 خواص اساسی تبدیل الپالس -13
 جدول تبدیل الپالس توابع معروف -14
 MATLABبهمراه انیمیشن آموزشی و آموزش  -انس مختلط کی فرکمفهوم فیزی -15
 وسکدر محاسبه الپالس معامل کمربع  کنیکاربرد تک -16
 (staircaseابع ومفهوم ت) 87اتوماسیون  مروری تست -17
 (املکالپالس و انواع پاسخ  کمکحل معادالت دیفرانسیل ب) 86اتوماسیون مروری تست  -18
 هکآشنایی با مفهوم تابع شب -19



راهی الكتریكی 2  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  2

 

 ارتباط تابع تبدیل و معادله دیفرانسیل -20
 (دیلتابع تب کمکامل بکمحاسبه پاسخ ) 92برق مروری تست  -21
 (انسکفر ۀحل حوزبرابر  زمان در ۀ)حل حوز 87اتوماسیون  مروری تست -22
 هکتعریف ریاضی صفر و قطب تابع شب -23
 هکی صفر و قطب تابع شبکمفهوم فیزی -24
 هکانواع رفتار زمانی قطبهای تابع شب -25
 MATLABه در کرفتار زمانی قطبهای تابع شب -26
 توابع تبدیل گویا -27
 توابع تبدیل غیرگویا -28
 اولیه و نهاییقضایای مقدار  -29
 88تست مروری اتوماسیون  -30
 میلیکات تکدستور هورنر و سایر ن -31
 (مقدمات) سرهای جزئیکبسط به  -32
 (ها حساب مانده کنیک)ت سرهای جزئیکبسط به  -33
 91برق مروری تست  -34
 (کمخرج مشتر کنیک)ت سرهای جزئیکبسط به  -35
 (میلیکات تکن) سرهای جزئیکبسط به  -36

تحل : 1جلسه 
راهی   ل الپالسی با استفاده از تبد یكیترك ال  یل مدا

 :صفرمپارت 

 کالس ولیۀتوضیحات ا -1

 پارت اول:

 الپالس ۀحوزه در یعناصر پا یمدلساز -2
 ب روش الپالسیا و معایمزا -3
 (زمان ۀدر حوزل یات جالب تحلک)بهمراه ن 86وتر یامپک یتست آموزش -4

 :دومپارت 

 89برق  یمرورتست  -5
 86برق  یمرورتست  -6
 98مروری برق تست  -7
 98 اتوماسیونمروری تست  -8



راهی الكتریكی 3  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  3

 

 90 اتوماسیونمروری تست  -9

تحل 2جلسه 
راهی :   )اداهم( ل الپالسی با استفاده از تبد یكیترك ال  یل مدا

 پارت اول:

 86ون یاتوماس یتست مرور -1
 95دکترای مروری تست  -2
 94برق  یتست مرور -3
 95برق  یتست مرور -4
 زمان ۀتحلیل در حوزل الپالس یآغاز بحث تقابل تحل -5
 84برق  یتست مرور -6

b6- 1369و  1389و   1400برق  یتست مرور !!! 
 99برق  یتست مرور -7
 95تست مروری دکترای  -8
 95تست مروری دکترای  -9

 1400برق تست مروری  -10
 1400برق تست مروری  -11
 ودیت دیشروط هدا یادآوری -12

 :دومپارت 

 دار( تهکو ن تألیفی)بهمراه تست  88ون یاتوماس یتست آموزش -13
 93ون یاتوماس یتست مرور -14
 لیتبدبا مفهوم تابع  یآشنائ -15
 94ون یاتوماس یتست مرور -16
 ارتباط تابع انتقال و پاسخ ضربه -17
 97برق  یتست مرور -18

تحل 3جلسه 
راهی :   )اداهم( ل الپالسی با استفاده از تبد یكیترك ال  یل مدا

 :صفرمپارت 

 87ون یاتوماس یتست مرور -1

 پارت اول:

 هکامل و ارتباط آنها با تابع شبکانواع پاسخ  -2



راهی الكتریكی 4  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  4

 

 (92)آزاد  68برق  یمرورتست  -3
 هکدر تابع شب یعیطب یانسهاکبحث ظهور و عدم ظهور فر -4
 93برق  یتست مرور -5
 یانسکبا مفهوم پاسخ فر ییآشنا -6

 :دومپارت 

 ینوسیس یو پاسخ حالت دائم یانسکارتباط پاسخ فر -7
 یانسکه پاسخ فریاستفاده از قض یاستثناها -8
 یانسکپاسخ فر ۀیقض یاربرد عملکاز  تألیفیتست  -9

 70برق  یتست مرور -10
 1401ی برق تست مرور -11
 77برق  یتست مرور -12
 یکیترکدر مدارات ال یداخل یداریناپابحث  -13
 92برق  یتست مرور -14
 95تست مروری دکترای  -15
 98ترای کتست مروری د -16

تحل 4جلسه 
راهی :   )اداهم( ل الپالسی با استفاده از تبد یكیترك ال  یل مدا

 :صفرپارت 

 97 یتراکد یتست مرور -1

 پارت اول:

 97برق  یتست مرور -2
 یکیترکال یل در مدارهایتابع تبد قطب یاضیو ر یکیزیمفهوم ف -3
 ال مختلف آنکو اش ینگیکه تیقض -4
 تألیفیتست  -5
 تألیفیتست  -6
 الپالس ۀدر حوز نهیافت رد گزیره -7
 76برق  یتست مرور -8
 98ی برق تست مرور -9

 86ون یاتوماس یتست مرور -10
 یکیترکال یمدارهال در یتابع تبد صفر یاضیو ر یکیزیمفهوم ف -11



راهی الكتریكی 5  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  5

 

 :دومپارت 

 معروف( ی)بهمراه اثباتها و جدول صفرها د صفریمعروف تول یهایتوپولوژ یمعرف -12
 98ون یاتوماس یتست مرور -13
 1401 برق یتست مرور -14
 96برق  یتست مرور -15
 86برق  یتست مرور -16
 (91)آزاد  79برق  یتست مرور -17
 83برق  یتست مرور -18

تحل 5جلسه 
راهی :   یع ی طب  یانسهاک+ فر )اداهم( ل الپالسی با استفاده از تبد یكیترك ال  یل مدا

 پارت اول:

 (و تحلیل جوابهای متعدد آن) 84برق  یتست مرور -1
 ییه و مقدار نهایمقدار اول یایقضامرور  -2
 86ون یاتوماس یتست مرور -3
 1401تست مروری برق  -4
 املکپاسخ  ۀدر محاسبالپالس اربردر ک -5
 88برق  یتست مرور -6

 :دومپارت 

 زمان ۀدر حوز ریمتغ کی یعیانس طبکر فریو تعبف یتعر -7
 تألیفیتست  -8
 تألیفیتست  -9

 1401برق  یتست مرور -10
 هکشب کی یعیطب یانسهاکعوامل مؤثر بر مقدار فر -11
 یعیانس طبکا عدم وجود فریبحث در وجود  -12
 تألیفیتست  -13
 یسلف ۀصفر در حلق یعیانس طبکشهود فر -14
 یمواز یسلفها یساز ساده -15
 ()بهمراه اثبات یسلف ۀق حلقیف دقیتعر -16
 98ترای کتست مروری د -17



راهی الكتریكی 6  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  6

 

 )اداهم( یع ی طب  یانسهاکفر: 6جلسه 

 :صفرمپارت 

 90تست مروری کامپیوتر  -1
 88تست مروری اتوماسیون  -2

 پارت اول:

 92وتر یامپک یتست آموزش -3
 یخازن ۀگر یکیزیبا مفهوم ف ییآشنا -4
 صفر یعیانس طبکن  فریچند یمدارات دارا یداریشرط پا -5
 یخازن ۀصفر در گر یعیانس طبکشهود فر -6
 یسر یخازنها یساز ساده -7
 ()بهمراه اثبات یخازن ۀق گریف دقیتعر -8
 تألیفیتست  -9

 (تألیفیصفر )تست  یعیطب یانسهاکمنبع وابسته بر فر تأثیر -10
 یلیمکات تکصفر و ن یعیطب یانسهاکشمارش فر -11

 :دومپارت 

 انسکفر ۀر در حوزیمتغ کی یعیانس طبکر فریف و تعبیتعر -12
 تألیفیتست  -13
 1400مروری برق  تست -14
 یکیترکال یمدارها یمجانب یداریو پا یینما یداریپا -15
 90تست مروری برق  -16
 99تست مروری برق  -17
 (87و برق  85برق  یمدار )تست مرور کی یعیطب یانسهاکبا مفهوم فر ییآشنا -18
 (تألیفیر )تست یمتغ کی یعیطب یانسهاکها بر فریه و ورودیط اولیشرا تأثیر -19
 94ون یاتوماس یتست مرور -20
 مشخصه مدار ۀق معادلیف دقیتعر -21
 هکمشخصه شب ۀق معادلیف دقیتعر -22
 تألیفیتست  -23
 تألیفیتست  -24
 صفر در ولتاژ سلف یعیانس طبکظهور فر -25
 انیصفر در جر یعیانس طبکظهور فر -26



راهی الكتریكی 7  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  7

 

 76برق  یتست مرور -27

 )اداهم( یع ی طب  یانسهاکفر: 7جلسه 

 پارت اول:

 91ون یاتوماس یتست مرور -1
 90وتر یامپک یتست مرور -2

 :دومپارت 

 94برق  یتست مرور -3
 تألیفیتست  -4
 رصفریصفر و غ یعیطب یانسهاکشمارش فر -5
 77برق  یتست مرور -6
 (79برق  یمستقل )تست مرور یعیانس طبکفر یدارا یرمدارهایز -7
 یکیترکال یدر مدارها یموضع ینگیکو ت یعیطب یانسهاکفر -8
 انیجردر  ینگیکتدر ولتاژ و  ینگیکمفهوم ت -9

 )کاربرد تکینگی( 90تست مروری برق  -10
 غیرصفر محاسبۀ کلیۀ فرکانسهای طبیعی  نحوۀ  -11
 )کاربرد تکینگی( 90تست مروری برق  -12
 1401تست مروری برق  -13

 :سومپارت 

 (ینگیکاربرد تک) 96برق  یتست مرور -14
 (ینگیکاربرد تک) 93برق  یمرور تست -15
 (ینگیکاربرد تک) 94برق  یتست مرور -16
 )کاربرد تکینگی( 92تست مروری برق  -17
 متقارن یها شبکه یعیطب یفرکانسها – 1400برق  یآموزشتست  -18
 وتاه )بهمراه اثبات(ک-اتصال یعیطب یانسهاکفر -19
 78برق  یتست مرور -20
 باز )بهمراه اثبات(-مدار یعیطب یانسهاکفر -21
 تألیفیتست  -22
 تألیفیتست  -23
 (یداریپا یجهت بررس scو  oc یعیطب یانسهاکاربرد فرک) 74برق  یتست مرور -24



راهی الكتریكی 8  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  8

 

 فضای حالت+  )اداهم( یع ی طب  یانسهاکفر: 8جلسه 

 پارت اول:

 84برق  یتست مرور -1
 ه )بهمراه اثبات(کشب کی یعیطب یانسهاکتعداد فر ۀمحاسب یفرمولها -2
 96برق  یتست مرور -3
 مدار( ۀ)مرور روش نوشتن معادله مشخص 90برق  یتست مرور -4
 88برق  یتست مرور -5
 ریمتغ کی یخروج یانسهاکن فرییعوامل مؤثر در تع -6
 73برق  یتست مرور -7
 ینوسیو س یحاالت دائم -8
 تألیفیتست  -9

 88تست مروری برق  -10
 95تست مروری دکترای  -11
 (90)آزاد  76برق  یتست مرور -12
 95تست مروری دکترای  -13

 :دومپارت 

 حالت یفضا ۀمقدم -14
 انسکفر ۀل حوزیحالت در مقابل تحل یفضا -15
 حالت یش فضایل به نمایفرانسیل معادالت دیتبد ۀنحو -16
 ف آنهایتعر ۀنحوحالت و  یرهایمتغ -17
 98ترای کتست مروری د -18
 آنها یسیل ماترکمعادالت حالت و ش -19
 LTI یستمهایمعادالت حالت س -20
 NLTV یستمهایمعادالت حالت س -21
 حالت یفضا ینه در تستهایروش مهم رد گز کی -22
 یکیترکال ینوشتن معادالت حالت مدارها یروشها -23
 78برق  یتست مرور -24
 92برق  یتست مرور -25



راهی الكتریكی 9  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  9

 

 )اداهم(فضای حالت : 9جلسه 

 پارت اول:

 93ی برق تست مرور -1
 95ی برق تست مرور -2
 89ی برق تست مرور -3
 73ی برق تست مرور -4
 (73اربرد آن در تست برق ک )بهمراه یب ورودرائس ضیماترع یسر ۀروش محاسب -5

 :دومپارت 

 (91)آزاد  75ی برق تست مرور -6
 96ی برق تست مرور -7
 1400ی برق تست مرور -8
 Aس یتوسط ماتر رصفریغ یعیطب یانسهاکفر ۀمحاسب -9

 Aس یصفر توسط ماتر یعیطب یانسهاکفر ۀمحاسب -10
 حالت یرهایتوسط متغ یعیطب یانسهاکفرشمارش  ۀنحو -11
 82ی برق تست مرور -12
 یفیتالتست  -13
 73ی برق تست مرور -14
 یعیطب یانسهاکآل بر تعداد فر دهیترانس ا تأثیر -15
 72ی برق تست مرور -16
 71ی برق تست مرور -17
 98ی برق تست مرور -18
 آن( یعیطب یانسهاکق مقدار فریدق ۀ)بهمراه محاسب 97 ی برقتست مرور -19

 یفضای حالت )اداهم( + دوقطب : 10جلسه 

 پارت اول:

 93ی برق تست مرور -1
 95ی برق تست مرور -2
 91ی برق تست مرور -3
 یفیتست تال -4
 98 ونیاتوماس مروری تست -5



راهی الكتریكی 10  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  10

 

 98ترای کتست مروری د -6
 طبیعینکتۀ تفاوت مقدار ویژه و فرکانس  - 1401ی برق تست مرور -7
 و معرفی روش تشریحی محاسبۀ مسیر حالت 84ی برق تست مرور -8
 یبحران یرایمو  دیشد یرایم،فیضع یرایم، ینوسان :یستمهایر حالت در سیمس یفرم عموم -9

 98ترای کتست مروری د -10
 98 برقتست مروری  -11

 :دومپارت 

 ر حالتیمسسؤاالت نه در یروش رد گز یمعرف -12
 94ی برق تست مرور -13

 :سومپارت 

 مربوطه یفرضها شیها و پ یدوقطبه با یاول ییآشنا -14
 ها یدوقطب یف مختلف براینوع توص 6ل وجود یدل -15
 Zامپدانس  یف پارامترهایتعر -16
 همزمان ۀروش محاسب -17
 پارامترها -کت ۀروش محاسب -18
 آنهاو روابط  اربردکو  ستاره و مثلث مدارات یمعرف -19
 85تست مروری برق  -20
 1401تست مروری برق  -21
 )بهمراه حالت خاص( Zامپدانس  یپارامترهامدارات معادل  -22
 93برق  یتست مرور -23

 )اداهم( یدوقطب : 11جلسه 

 پارت اول:

 ها یدوقطب Zس یدر مقابل ماتر یروش نظر Zس یماتر -1
 87برق  یتست مرور -2
 Zف یتوص یدارا یها یگسترش دوقطب -3
 (یو دوقطب NFات کب نیک)تر 84برق  یتست مرور -4
 (یو دوقطب NFات کب نیک)تر یفیتست تأل -5
 Zامپدانس  یپارامترهافاقد  یها یدوقطب -6
 Yتانس یادم یف پارامترهایتعر -7



راهی الكتریكی 11  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  11

 

 همزمان ۀروش محاسب -8
 پارامترها -کت ۀروش محاسب -9

  Yو  Z یسهایارتباط ماتر -10
 99تست مروری برق  -11

 :دومپارت 

 ها گراف ۀنندکف یتوص یسهایبا ماتر Yو  Z یسهایارتباط ماتر -12
 ها یدوقطب Yس یدر مقابل ماتر یروش نظر Yس یماتر -13
 95ی برق تست مرور -14
  یو روش جاگذار 85برق  یتست آموزش -15
 یو روش نظر 85برق  یتست آموزش -16
 ستون کت یپارامترها ۀمحاسب کینکت -17
 ستون کو روش ت 85برق  یتست آموزش -18
 نهیو روش رد گز 85برق  یتست آموزش -19
 98ون یاتوماس یتست مرور -20
 )بهمراه حالت خاص( Yتانس یادم یمدارات معادل پارامترها -21
 Yف یتوص یدارا یها یگسترش دوقطب -22
 82برق  یتست مرور -23
 Hد یبریها یف پارامترهایتعر -24
 همزمان ۀروش محاسب -25
 پارامترها -کت ۀروش محاسب -26
 99تست مروری برق  -27
 Hد یبریها یمعادل پارامترها مدار -28

 )اداهم( یدوقطب : 12جلسه 

 پارت اول:

 Hف یتوص یدارا یها یگسترش دوقطب -1
 (96ون یاتوماس یتست مرور) 96 یتراکد یتست مرور -2
 89برق  یتست مرور -3
 85برق  یتست مرور -4
 Gد یبریها یف پارامترهایتعر -5
 همزمان ۀروش محاسب -6



راهی الكتریكی 12  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  12

 

 ون پارامترها(یمانسیپارامترها )و بحث در د -کت ۀروش محاسب -7
 پارامترها-کت یروش نوشتن معادالت از رو -8
 Gد یبریها یمدار معادل پارامترها -9

 Gف یتوص یدارا یها یدوقطب گسترش -10
 Tانتقال  یف پارامترهایتعر -11
 همزمان ۀروش محاسب -12
 ون پارامترها(یمانسی)و بحث در د معادالت یپارامترها از رو-کروش نوشتن ت -13
 Tانتقال  یمدار معادل پارامترهابحث در  -14
 91برق  یتست مرور -15

 :دومپارت 

 94برق  یتست مرور -16
 86برق  یتست مرور -17
 متقابل یها یدوقطب یاضیف ریتعر -18
 متقابل )بهمراه مثال( یها یدوقطب یکیزیمفهوم ف -19
 متقارن یها یف دوقطبیتعر -20
 92ون یاتوماس یتست مرور -21
 متقابل یها یمنابع وابسته و دوقطب -22
 بر تقارن یدوقطب کی یتوپولوژ تأثیر -23
 مختلف( یشده )برحسب پارامترها ختم یها یدوقطب یو خروج یامپدانس ورودروابط مربوط به  -24
 98 برقتست مروری  -25
 98ترای کتست مروری د -26
 و مدار معادل آن راتور استانداردیژف یتعر -27
 راتوریات مهم مربوط به ژکر نیپارامترها، فرمولها و سا -28
 90برق  یتست مرور -29
 98تست مروری برق  -30
 73برق  یتست مرور -31

 )اداهم( یدوقطب  :13جلسه 

 پارت اول:

 90اتوماسیون  یتست مرور -1
 1400برق  یتست مرور -2



راهی الكتریكی 13  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  13

 

 92ون یاتوماس یتست مرور -3
 91ون یاتوماس یتست مرور -4
 97ون یاتوماس یتست مرور -5
 95ون یاتوماس یتست مرور -6
 مربوطه یات و اثباتهاک( و نLatticeس )یلتر لتیف -7
 (Zobelلتر زوبل )یف -8
 یفیتست تأل -9

 آن یو پارامترها یامپدانس سر -10
 آن یو پارامترها یتانس موازیادم -11

 :دومپارت 

 آن یپارامترهاآل و  دهیترانس ا -12
 85برق  یتست مرور -13
 ها یدوقطب ۀانواع اتصاالت پنجگان -14
 آن یکیزیو مفهوم ف یتست برون ۀگان حاالت سه -15
 93برق  یتست مرور -16
 92تست مروری برق  -17
 دگاه مختلفیو سه د 98تست مروری برق  -18
 )بهمراه جدول( یدوقطب کیمختلف  ین پارامترهایجاد ارتباط بیع ایروش سر -19
 90برق  یتست مرور -20
 95تست مروری دکترای  -21
 یفیتست تال -22
 ته خاصکن کیو  98تست مروری برق  -23
 95ون یاتوماس یتست مرور -24

 هک شب  یایقضا :14جلسه 

 پارت اول:

 ط استفاده از آنیتلگن و شرا ۀیقض -1
 تلگن ۀیقض یاضیو ر یکیزیمفهوم ف -2
 تلگن در حالت خاص ۀیاربرد قضک -3
 67برق  یتست مرور -4
 یلکها در حالت  یدوقطب یخروج-یان ورودیجر ۀرابط -5



راهی الكتریكی 14  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  14

 

 91برق  یتست مرور -6
 94تست مروری برق  -7
 1400تست مروری برق  -8

 :دومپارت 

 90برق  یتست مرور -9
 97برق  یتست مرور -10
 96برق  یتست مرور -11
 95برق  یتست مرور -12
 ط استفاده از آنیو شرا تونن و نورتن ۀیقض -13
 86برق  یتست مرور -14
 84برق  یتست مرور -15

 ه )اداهم(ک شب  یایقضا: 15جلسه 

 پارت اول:

 88برق  یتست مرور -1
 86برق  یتست مرور -2
 96تست مروری برق  -3
 95تست مروری دکترای  -4
 97برق  یتست مرور -5
 ط استفاده از آنیجمع آثار و شرا ۀیقض -6
 و ...( یرخطیغ یها هکدر حاالت خاص )شب جمع آثار ۀیقض یبرقرار -7
 یمقاومت یها هکجمع آثار در شب ۀیقض -8
 92برق  یتست مرور -9

 95دکترای تست مروری  -10
 95تست مروری دکترای  -11

 :دومپارت 

 96ون یاتوماس یتست مرور -12
 83برق  یتست مرور -13
 83برق  یتست مرور -14
 83برق  یتست مرور -15



راهی الكتریكی 15  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  15

 

 ط استفاده از آنیو شرا یهمپاسخ ۀیقض -16
 همپاسخ یها یدر دوقطب یهمپاسخ ۀیحالت خاص قض -17
 و ساده( یلکل ک)هر دو ش یهمپاسخ ۀیان اول قضیاستنباط ب -18
 و ساده( یلکل ک)هر دو ش یهمپاسخ ۀیان دوم قضیاستنباط ب -19
 و ساده( یلکل ک)هر دو ش یهمپاسخ ۀیان سوم قضیاستنباط ب -20
 یهمپاسخ ۀیان قضیب 3هر بخاطر سپردن  ع یسرروش  -21
 90برق  یتست مرور -22
 89برق  یتست مرور -23

رک اهی شب  + گراف ه )اداهم(ک شب  یایقضا: 16جلسه  تحلیل مدا
 ه و روشهای منظم 

 پارت اول:

 97 یتراکد یتست مرور -1
 95 یتراکد یتست مرور -2
 ط استفاده از آنیو شرا ینیه جانشیقض -3
 یرخطیغ ۀکشب کیدر  یه همپاسخیاربرد قضک -4
 ینیه جانشیمثال از قض -5
 87برق  یتست مرور -6
 90برق  یتست مرور -7
 81برق  یتست مرور -8

 :دومپارت 

 ل مداریمنظم تحل یه با روشهایاول یآشنائ -9
 از گراف جهتدارش مدار با استفاده ینما -10
 ان شاخهیمفهوم ولتاژ و جر -11
 مش و حلقه یانهایمفهوم جر -12
 اتستکگره و  یمفهوم ولتاژها -13
 یمهم از جبرخط یادآوری -14
 91برق  یتست مرور -15
 bو  n، l ۀامل رابطکح یتشر -16
 مهمار یبس ۀتکندو  ۀارائ -17



راهی الكتریكی 16  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  16

 

 :سومپارت 

 92تست مروری برق  -18
 وستهیلوالدار و پ یف گرافهایو مرور تعر 98تست مروری برق  -19
 96تست مروری برق  -20
 ن مثال(یم مرتبط با آن )بهمراه حل چندیف درخت و مفاهیتعر -21
 ن مثال(ی)بهمراه حل چند یاساس ۀف حلقیتعر -22
 93برق  یتست مرور -23
 ن مثال(ی)بهمراه حل چند یاتست اساسکف یتعر -24
 81برق  یتست مرور -25
 98ترای کتست مروری د -26

تحل  منظم یو روشهاه ک شب  یاه گراف: 17جلسه 
ر )اداهم(ی   ل مدا

 پارت اول:

 88ون یاتوماس یتست مرور -1
 ه روش منظم گرهیف اولیمقدمه و تعار -2
 در آنها یمفهوم دوگان ه وکشب یسهایماتر یروابط اساس ۀسیمقا -3
 ات مربوطهکو ن Aمختصرشده  یس تالقیماتر -4
 97ون یاتوماسو  1400برق  یتست مرور -5
 درخت یها ها با شاخه ارتباط تعداد گره -6
 91ون یاتوماس یتست مرور -7

 :دومپارت 

 84برق  یتست مرور -8
 مثال کیروش گره و شهود آنها در  یمعادالت اساس -9

 گره یروش نوشتن معادالت روش نظر -10
 یفیتست تال -11
 هکشب یسهایشرط وجود تقارن در ماتر -12
 86ون یاتوماس یتست مرور -13
 مدار کی یبحث در تعداد پاسخها -14
 77برق  یتست مرور -15



راهی الكتریكی 17  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  17

 

 :سومپارت 

 97 یتراکد یتست مرور -16
 96 یتراکد یتست مرور -17
 ه روش منظم مشیف اولیمقدمه و تعار -18
 ات مربوطهکو ن Mمختصرشده  یس تالقیماتر -19
 با مفهوم مش مرجع( ییحل دو مثال )و آشنا -20
 مثال کیروش مش و شهود آنها در  یمعادالت اساس -21

تحل  یه و روشهاک شب  یاه گراف: 18جلسه 
ر )اداهم(ی منظم   ل مدا

 اول:پارت 

 مش یروش نوشتن معادالت روش نظر -1
 یفیتست تال -2
 (حل آنها یو روشها) اتست، مش و حلقهکمنظم گره،  یروشها یتهایبحث در محدود -3
 آنهااربرد کو سوپرگره و سوپرمش و روابط  یمعرف -4

 :دومپارت 

 مش( یاربرد روش نظرک) 77برق  یتست مرور -5
 91ون یاتوماس یتست مرور -6
 84ون یاتوماس یتست مرور -7
 89برق  یتست مرور -8

 :سومپارت 

 حلقه یروش نوشتن معادالت روش نظر -9
 یفیتست تال -10
 ات مربوطهکه نیلکو  س مشخصه روش حلقهیماتر -11
 اتستکحلقه و  یمشخصه روشها یسهایارتباط ماتر -12
 روش حلقه یمعادالت اساس -13
 حلقه یروش نوشتن معادالت روش نظر -14
 76برق  یتست مرور -15



راهی الكتریكی 18  رئوس مطالب قسمت سوم پكیج ردس و تست مدا

 

 استاد تقوی( یخاهن ربق )وبسایت رسم  18

 

تحل  یه و روشهاک شب  یاه گراف: 19جلسه 
ر )اداهم(ی منظم   ل مدا

 پارت اول:

 اتستک یبا روش نظر هیاول ییآشنا -1
 مختلف یروشها ۀمشخص یسهایتفاوت ماتر -2
 ات مربوطهکه نیلکاتست و کس مشخصه روش یماتر -3
 اتستکحلقه و  یمشخصه روشها یسهایاثبات ارتباط ماتر -4
 77برق  یتست مرور -5
 95تست مروری برق  -6
 1401تست مروری برق  -7

 :دومپارت 

 95 یتراکد یتست مرور -8
 یتست آموزش -9

 اتستکروش  ۀس مشخصیماترروش نوشتن  -10
 اتستکروش  یمعادالت اساس -11
 اتستک یروش نوشتن معادالت روش نظر -12
 اتستک یروش نظر ۀو ساد یاربردکار یاثبات بس -13
 اتست و حلقهک ینظر یروشها ین درخت مناسب برایروش انتخاب بهتر -14
 98تست مروری اتوماسیون  -15
 1400برق تست مروری  -16

(تقویرسمی استاد وبسایت  خاهن ربق )  -  نهای بهتر یبا آرزو  


