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}

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ:

{

)اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎر ﯾﺦ  ٩٩/٠٨/٠٣ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ(

ً
 .۱ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ذﯾﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز )ﻣﺜﻼ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﻞ ﺗﺴﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اراﺋﺔ ﺗﺴﺘﻬﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎی ﻣﺼﻮب وزارت ﻋﻠﻮم و  (...ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺔ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺔ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،راﯾﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ً
ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،و
رﺋﻮس
ﺻﺮﻓﺎ
 .۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎ و ﻧﮑﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ،در ﻓﻬﺮﺳﺖ ذﯾﻞ
ِ
از ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﮑﺎت ﺧﺎص ،روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ ﺗﺴﺘﻬﺎ ،ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزﯾﻬﺎی  ،MATLABاﻧﯿﻤﯿﺸﻨﻬﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ و ...ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟ��ﻪ ���� -١٨ﯽ ﻣ ﮑﺎن �ﻨﺪ�ﯽ ر��ﻪ�

 -۱آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﮑﺎنﻫﻨﺪﺳﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن
 -۲ﺷﻬﻮد اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻮاﻧﺰ در رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﮑﺎنﻫﻨﺪﺳﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎ

ﺟ��ﻪ ���� -١٩ﯽ ﻣ ﮑﺎن�ﻨﺪ�ﯽ ر��ﻪ� )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱اﺳﺘﻨﺒﺎط اﯾﻮاﻧﺰ ﺑﺮای رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ  RLدر ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻣﻨﻔﯽ
 -۲ﺷﺮط زاو ﯾﻪ :ﺑﯿﺎن ﻫﺮ دو روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ )ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ(
 -۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ۸۶
 -۴ﺷﺮط اﻧﺪازه :ﺑﯿﺎن ﻫﺮ دو روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ
 -۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ۸۸

ﭘﺎرت دوم:

 -۶ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ
 -۷اﺳﺘﻨﺒﺎط اﯾﻮاﻧﺰ ﺑﺮای رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ  RLدر ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻣﺜﺒﺖ
 -۸ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻼﻣﺖ  Kدر رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ RL

 -۹ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ  RLﯾﺎ IRL؟
 -۱۰ﺷﺮوع ﻗﻮاﻋﺪ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ RL

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(

۱
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۲

 -۱۱اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻧﻮ ﯾﺴﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻠﻘﻪ
 -۱۲رﺳﻢ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺻﻔﺮ-ﻗﻄﺐ
 -۱۳ﺗﻌﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی RL
 -۱۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  RLروی ﻣﺤﻮر Re

 -۱۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ،زاو ﯾﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﻣﺠﺎﻧﺒﻬﺎی ﻣﮑﺎن
 -۱۶ﻣﺠﺎﻧﺒﻬﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﺮه

ﺟ��ﻪ ����-٢٠ﯽ ﻣ ﮑﺎن�ﻨﺪ�ﯽ ر��ﻪ� )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻧﻘﺎط ﺷﮑﺴﺖ )ﺑﻬﻤﺮاه ﯾﮏ اﺛﺒﺎت ﻣﻬﻢ(
 -۲ﮐﻠﯿﺔ ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺷﮑﺴﺖ

ﭘﺎرت دوم:

 -۳ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺷﮑﺴﺖ
 -۴ﺗﻌﯿﯿﻦ زواﯾﺎی ورود و ﺧﺮوج
 -۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ  RLو ﻣﺤﻮر ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ )دو روش(

ﺟ��ﻪ ����-٢١ﯽ ﻣ ﮑﺎن�ﻨﺪ�ﯽ ر��ﻪ� )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﯾﮏ آراﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد
 -۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۷
 -۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۸۷
 -۴ارﺗﺒﺎط و ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺪول راث در رﺳﻢ RL

 -۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۸۹
 -۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۲
 -۷ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۱
 -۸ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۸
 -۹ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۹
 -۱۰ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۸۶

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(

۲
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ﭘﺎرت دوم:

 -۱۱ﻗﻮاﻋﺪ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ (CRL) IRL
 -۱۲ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﻮدی ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻮدن  RLو IRL

 -۱۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۶
 -۱۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۸۸
 -۱۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۷
 -۱۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۸
 -۱۷ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۹

ﺟ��ﻪ ���� -٢٢ﯽ ﻣ ﮑﺎن�ﻨﺪ�ﯽ ر��ﻪ� )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۸۴
 -۲ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ
 -۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۷
 -۴ﺣﺎﻟﺖ اول ﺗﻘﺎرن در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﮑﺎن رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ) ۹ﻣﺜﺎل(
 -۵ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺗﻘﺎرن در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﮑﺎن رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ) ۴ﻣﺜﺎل(
 -۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۰
 -۷ﺷﻬﻮد ﻋﻤﻠﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻮدن  RLو ) IRLﺑﻬﻤﺮاه اﺛﺒﺎت و  ۴ﻣﺜﺎل ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ(
 -۸ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری دﮐﺘﺮای ۹۸
 -۹ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۴
 -۱۰ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۸۶

ﭘﺎرت دوم:

 -۱۱ﺟﻬﺶ در  RLﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﺮه و ﻣﺮور ﯾﮏ ﺳﺮی اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ )ﺗﺴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن (۸۶
 -۱۲اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﺎ-ﺳﯿﮕﻤﺎ )  ( K − σو ﮐﻠﯿﺔ ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 -۱۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۳
 -۱۴ﺧﺎﺻﯿﺖ داﻓﻌﻪ و ﺟﺎذﺑﺔ ﻗﻄﺐ و ﺻﻔﺮ در ﻣﻨﺤﻨﯽ RL

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(

۳
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٤

ﺟ��ﻪ ���� -٢٣ﯽ ﻣ ﮑﺎن�ﻨﺪ�ﯽ ر��ﻪ� )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۵
 -۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۸۵
 -۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری دﮐﺘﺮای ۹۸
 -۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۸۵
 -۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۸۷و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد آن(
 -۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۹
 -۷ﺷﺮط ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺑﻮدن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻠﻪ
 -۸ﺷﺮط ﺑﺴﻂ دادن ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺑﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ
 -۹ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۱

ﭘﺎرت دوم:

 -۱۰ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۳
 -۱۱ﻧﺤﻮة ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ دﻗﯿﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی RL
 -۱۲ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ از ﻧﺤﻮة رﺳﻢ  RLﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار MATLAB

 -۱۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۰
 -۱۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۳
 -۱۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری دﮐﺘﺮای ۹۳
 -۱۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۵

ﺟ��ﻪ ����-٢٤ﯽ ﻣ ﮑﺎن�ﻨﺪ�ﯽ ر��ﻪ� )ادا�( � +ﺪ�ﺴﺎزی �����ﮫﺎی ﻣ ﮑﺎنﯿ�ﯽ و اﻟ��ﺮ�
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۴
 -۲آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﯿﻨﯿﻤﻢﻓﺎز و ﻧﺎﻣﯿﻨﯿﻤﻢﻓﺎز
 -۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۴
 -۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۶
 -۵ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﮑﺎن رﯾﺸﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 -۶ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(

٤
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ﭘﺎرت دوم:

 -۷ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۵
 -۸ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۹۹ﻧﮑﺘﮥ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ  minو  Maxﺣﺴﺎﺳﯿﺖ(
 -۹ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۶
 -۱۰ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۳
 -۱۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۸
 -۱۲ﻣﺮور ﻧﮑﺘﺔ ﻣﺠﺎﻧﺐ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﺮه
 -۱۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۴
 -۱۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۷
 -۱۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۸
 -۱۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﻫﺴﺘﻪای ۷۷

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۷ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 -۱۸ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 -۱۹ﺷﻬﻮد ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﯾﺎ  analogyﻣﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
 -۲۰ﮐﻤﯿﺘﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ )دﯾﺪﮔﺎه اول(

ﺟ��ﻪ �-٢٥ﺪ�ﺴﺎزی �����ﮫﺎی ﻣ ﮑﺎنﯿ�ﯽ و اﻟ��ﺮ�
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
 -۲ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮم ،دﻣﭙﺮ و ﻓﻨﺮ اﯾﺪهآل و رواﺑﻂ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 -۳ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ
 -۴ﻣﺮوری ﺑﺮ اﻧﻮاع رژﯾﻢ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم

ﭘﺎرت دوم:

 -۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۲
 -۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۸
 -۷ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﯾﮏ ﺟﺮم و ﭼﻨﺪ درﺟﺔ آزادی
 -۸دواﻟﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﭼﺮﺧﺸﯽ
 -۹ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭼﺮﺧﺸﯽ
 -۱۰ﮔﺸﺘﺎور ﻟﺨﺘﯽ ،دﻣﭙﺮ ﭼﺮﺧﺸﯽ و ﻓﻨﺮ ﭼﺮﺧﺸﯽ اﯾﺪهآل و رواﺑﻂ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(
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 -۱۱ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۲ﺗﺸﺎﺑﻪ وﻟﺘﺎژ-ﺳﺮﻋﺖ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 -۱۳ﺗﺸﺎﺑﻪ وﻟﺘﺎژ-ﻧﯿﺮو و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 -۱۴ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﭼﺮﺧﺸﯽ
 -۱۵ﻣﻔﻬﻮم درﺟﺔ آزادی و روش ﺗﻌﯿﯿﻦ آن
 -۱۶ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﻪ روش ﻧﻈﺮی
 -۱۷ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ دو درﺟﺔ آزادی )ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ﺳﺮﻋﺖ آﻧﻬﺎ(
 -۱۸ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﻪ درﺟﺔ آزادی

ﺟ��ﻪ �-٢٦ﺪ�ﺴﺎزی �����ﮫﺎی ﻣ ﮑﺎنﯿ�ﯽ و اﻟ��ﺮ� )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۷
 -۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۶
 -۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۹
 -۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۹
 -۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن  ۸۵و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
 -۶ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ

ﭘﺎرت دوم:

 -۷ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۸۳ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭼﺮﺧﺸﯽ(
 -۸ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۹۸ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭼﺮﺧﺸﯽ(
 -۹ﭼﺮﺧﺪﻧﺪهﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ )ﺑﻬﻤﺮاه اﺛﺒﺎت ﮐﺎﻣﻞ رواﺑﻂ(
 -۱۰ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 -۱۱ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ
 -۱۲اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺧﺪﻧﺪهﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ
 -۱۳ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۴
 -۱۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق  ۹۵و آﻣﻮزش ﻧﺤﻮة ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺣﺎﻟﺖ
 -۱۶اﻫﺮمﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(
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۷

 -۱۷ﻗﺮﻗﺮهﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
 -۱۸ﻣﻌﺎدﻟﺴﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪارات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ روش ﺳﺮی
 -۱۹ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ
 -٢٠ﺣﻞ  ۹ﻣﺜﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻌﺎدﻟﺴﺎزی ﺑﻪ روش ﺳﺮی

ﺟ��ﻪ � :٢٧ﺪ�ﺴﺎزی �����ﮫﺎی ﻣ ﮑﺎنﯿ�ﯽ و اﻟ��ﺮ�  +دﯾﺎ��ام�ی �ﻮدی
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﻣﻌﺎدﻟﺴﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪارات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ روش ﻣﻮازی
 -۲ﺣﻞ  ۹ﻣﺜﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻌﺎدﻟﺴﺎزی ﺑﻪ روش ﻣﻮازی
 -۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۹
 -۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ) ۸۴ﺑﻪ ﻫﺮ  ۴روش ﻣﻤﮑﻦ!(

ﭘﺎرت دوم:

 -۵ﯾﮏ ﺗﺬﮐﺮ

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۶ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﺼﻞ دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎی ﺑﻮدی
 -۷آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮد و ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ
 -۸ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎﻟﺖ داﺋﻤﯽ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ
 -۹اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻀﯿﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﻬﻤﺮاه ﯾﮏ ﺗﺴﺖ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ
 -۱۰ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ و ﭘﺎﺳﺦ اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ورودﯾﻬﺎی ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ
 -۱۱ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﻗﻀﯿﺔ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ
 -۱۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۱

ﭘﺎرت �ﮫﺎرم:

 -۱۳ﺗﻌﺮﯾﻒ دﺳﯽﺑﻞ و ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی آن
 -۱۴ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﺑﺼﻮرت ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ
 -۱۵ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﺑﺼﻮرت ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ
 -۱۶ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﯿﺎسﺑﻨﺪی ﺧﻄﯽ و ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ )ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آن در ﻋﻤﻞ(
 -۱۷ﺗﻌﺮﯾﻒ  decadeو  octaveو ﺷﻬﻮد ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ )ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رﯾﺎﺿﯽ(
 -۱۸ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﺔ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی )ﻣﺰﯾﺖ رﺳﻢ ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺼﻮرت  ،log-logاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻧﻮ ﯾﺴﯽ و (...
 -۱۹ﻣﻌﺮﻓﯽ اوﻟﯿﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﺔ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(
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۸

ﺟ��ﻪ  :٢٨دﯾﺎ��ام�ی �ﻮدی )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱رﺳﻢ ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮدار اﻧﺪازه و ﻓﺎز ﺑﻮد ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ رﺳﻢ دﯾﺎﮔﺮاﻣﻬﺎی ﺑﻮدی
 -۲ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی ﻋﺎﻣﻞ ﮔﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺜﺎل
 -۳ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻊ دﻟﺨﻮاه
 -۴ﺗﺴﺖ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ و ﺷﻬﻮد ﻧﺤﻮة اﺛﺮﮔﺬاری ﻋﺎﻣﻞ ﮔﯿﻦ
 -۵ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﻘﮕﯿﺮی ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺜﺎل

ﭘﺎرت دوم:

 -۶ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﯿﺮی ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺜﺎل
 -۷ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻔﺮ ﺳﺎدة  MPﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺜﺎل
 -۸اﺛﺒﺎتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻔﺮ ﺳﺎده
 -۹ﻣﺜﺎل MP

 -۱۰ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻄﺐ ﺳﺎدة  MPﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺜﺎل
 -۱۱اﺛﺒﺎتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻔﺮ ﺳﺎده
 -۱۲ﻣﺜﺎل :دﯾﺎﮔﺮاﻣﻬﺎی ﺑﻮدی ﻗﻄﺐ ﺳﺎدة NMP

 -۱۳ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﯿﻨﯿﻤﻢﻓﺎزی ﺑﺮ دﯾﺎﮔﺮاﻣﻬﺎی ﺑﻮدی
 -۱۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۸
 -۱۵ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی ﺻﻔﺮ و ﻗﻄﺐ ﻣﮑﺮر
 -۱۶ﻣﺜﺎل دﯾﺎﮔﺮاﻣﻬﺎی ﺑﻮدی ﻗﻄﺐ ﻣﮑﺮر NMP

 -۱۷ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۹

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۸ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺘﻠﻂ  MPﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺜﺎل
 -۱۹ﻣﺜﺎل :دﯾﺎﮔﺮاﻣﻬﺎی ﺑﻮدی ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺘﻠﻂ
 -۲۰اﺛﺒﺎتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺘﻠﻂ
 -۲۱ﺗﺄﺛﯿﺮ  ζﺑﺮ رﻓﺘﺎر دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎی ﺑﻮدی ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻬﻤﺮاه ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﺑﻬﻤﺮاه اﻧﯿﻤﺸﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ (MATLAB

ﺟ��ﻪ  :٢٩دﯾﺎ��ام�ی �ﻮدی )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۷

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(

۸
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۹

 -۲ﺷﻬﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص  ζ = 0در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی  +ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ )ﺑﻬﻤﺮاه اﻧﯿﻤﺸﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ (MATLAB
 -۳ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رزوﻧﺎﻧﺲ و ﻗﻠﺔ رزوﻧﺎﻧﺲ و ﮐﻠﯿﺔ ﻧﮑﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
 -۴ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدار M r − ζ

ﭘﺎرت دوم:

 -۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۷

 M r -۶در ﻣﻘﺎﺑﻞ M p
 -۷ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻔﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ  MPﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺜﺎل
 -۸ﻣﺜﺎل :دﯾﺎﮔﺮاﻣﻬﺎی ﺑﻮدی ﺻﻔﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ NMP

 -۹اﺛﺒﺎتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻔﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺻﻔﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۰ﺗﺄﺛﯿﺮ  ζﺑﺮ رﻓﺘﺎر دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎی ﺑﻮدی ﺻﻔﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻬﻤﺮاه ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﺑﻬﻤﺮاه اﻧﯿﻤﺸﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ (MATLAB
 -۱۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری دﮐﺘﺮای ۹۸
 -۱۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۱
 -۱۳ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ
 -۱۴ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی ﺻﻔﺮ و ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﮑﺮر
 -۱۵ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ )ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رزوﻧﺎﻧﺲ و ﻗﻠﺔ رزوﻧﺎﻧﺲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮑﺮر(
 -۱۶ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺷﯿﺐ و ﻓﺎز  High Frequencyو ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 -۱۷ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ
 -۱۸اﺛﺒﺎت ﻓﺮﻣﻮل زاو ﯾﺔ HF
 -۱۹اﺛﺒﺎت ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﺐ HF

 -۲۰ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۰

ﺟ��ﻪ  :٣٠دﯾﺎ��ام�ی �ﻮدی )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۷
 -۲ﺑﺮرﺳﯽ دو ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
 -۳ﻧﮑﺘﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﺎز از روی ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻧﺪازه
 -۴ﻧﮑﺘﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻧﺪازه از روی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﺎز

 -۵اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﺎﻣﯿﻨﯿﻤﻢﻓﺎزی از روی رواﺑﻂ ﺷﯿﺐ و ﻓﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ )  −20 ( n − mو ) −90 ( n − m
 -۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۱

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(

۹

ر�ﻮس�ﻄﺎ�ب ﭘ��ﺞ �س و �سﺖ ���ﺮل ��ﯽ

۱۰

 -۷روﺷﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻧﺎﻣﯿﻨﯿﻤﻢﻓﺎز
 -۸ﺗﻌﺒﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﺷﻬﻮدی ﻧﺎﻣﯿﻨﯿﻤﻢﻓﺎزی ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ

ﭘﺎرت دوم:

 -۹وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﺔ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻧﺎﻣﯿﻨﯿﻤﻢﻓﺎز
 -۱۰ﺗﻤﺮﯾﻦ
 -۱۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۴
 -۱۲ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﮔﯿﻦ LF

 -۱۳ﻧﮑﺘﺔ ﺷﯿﺐ ﺛﺎﺑﺖ روی ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻓﺎز
 -۱۴ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﺎز LF

 -۱۵ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ
 -۱۶ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻮدن ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﺎز
 -۱۷ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ
 -۱۸ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۹ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۶
 -۲۰رواﺑﻂ ﺷﯿﺐ در ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
 -۲۱ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻧﺪازه در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺧﺎص
 -۲۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۴
 -۲۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۸۸

ﺟ��ﻪ  :٣١دﯾﺎ��ام�ی �ﻮدی )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی و ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻄﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ )ﺑﻬﻤﺮاه اﺛﺒﺎﺗﻬﺎ(
 -۲ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی و ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻄﺎی ﺳﺮﻋﺖ )ﺑﻬﻤﺮاه اﺛﺒﺎﺗﻬﺎ(
 -۳ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی و ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻄﺎی ﺷﺘﺎب )ﺑﻬﻤﺮاه اﺛﺒﺎﺗﻬﺎ(
 -۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۸۶
 -۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۹
 -۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۸۸
 -۷ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۸
 -۸ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺪازه در ﻫﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ دﻟﺨﻮاه )ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻧﺪازه در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺧﺎص(

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(

۱۰

ر�ﻮس�ﻄﺎ�ب ﭘ��ﺞ �س و �سﺖ ���ﺮل ��ﯽ

۱۱

 -۹ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۶

ﭘﺎرت دوم:

 -۱۰ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﺎز ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎص )ﺑﻬﻤﺮاه اﺛﺒﺎﺗﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﺮﯾﻊ(
 -۱۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۳
 -۱۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۵
 -۱۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۸۶ﺗﻤﺮﯾﻦ رﺳﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﺑﻮدی ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎص(

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۴ﺧﻄﺎی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻂ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﻮﺷﻪای
 -۱۵ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻧﺪازة ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎص )ﺑﻬﻤﺮاه اﺛﺒﺎﺗﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﺮﯾﻊ(
 -۱۶ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی اﻧﺪازه در ﺣﺎﻟﺖ ) absﺑﻬﻤﺮاه اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﻬﺎی آﻣﻮزش در (MATLAB
 -۱۷ﺷﻬﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺛﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻗﻄﺐ در ﻫﺮ دو ﺣﻮزة زﻣﺎن و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ )ﺑﻬﻤﺮاه اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در (MATLAB
 -۱۸ﺷﻬﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺛﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺻﻔﺮ در ﻫﺮ دو ﺣﻮزة زﻣﺎن و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ )ﺑﻬﻤﺮاه اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در (MATLAB

ﺟ��ﻪ  :٣٢دﯾﺎ��ام�ی �ﻮدی
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻗﻄﺐ و ﺻﻔﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎی ﺧﺎص و ﻣﻬﻢ
 -۲ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ
 -۳ﺗﺴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮق ) ۹۴ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻠﻘﻪ از روی ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی(

ﭘﺎرت دوم:

 -۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۹۲ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻠﻘﻪ از روی ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی(
 -۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۷۸
 -۶ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ
 -۷ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی APF

 -۸ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۱
 -۹ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ
 -۱۰ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۷

ﺑﺎ آرزوی ���ﺮی�ﮫﺎ  -ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد�قﻮی(

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(

۱۱

