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 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 ید، ارائة تستهایجد یسالها یل حل تستهایاز )مثاًل بدلین است برحسب نکل ثابت نبوده و ممیر شده در قسمت ذکذ یسرفصلها .1

را  ین بستة آموزشیه اک یزانیة عزیلک یبرا یاحتمال یها یبروزرسانن یر است استفاده از اکالزم 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

تحل  :پنجم فصل
 د، توانی، تشدینوس ی س  یل رد حالت دائم ی 

 درخت دانش .1
 یو پاسخ اجبار یعیعوامل موثر بر پاسخ طب .2
 مفهوم فازور .3
 یاربرد فازور در محاسبه پاسخ خصوصک .4
 م پاسخ گذرا و ماندگاریبا مفاه ییآشنا - یمثال آموزش .5
 ر پاسخهایگذرا و ماندگار با سا یبحث در تفاوت پاسخها .6
 شیتهایو محدو ینوسیماندگار س ل در حالتیه با تحلیاول ییآشنا .7
 تانسیبا امپدانس و ادم ییآشنا .8
 مرور امپدانس - 76برق  یورتست مر .9

 75برق  یتست مرور .10
 89برق  یتست مرور - ینوسیس یل در حالت دائمیتم تحلیالگور .11
 97برق  یتست مرور - ینوسیس یل در حالت دائمیتم تحلیالگور .12
 لتر وتستونیف - 1370و  1400برق  یتست مرور .13
 انسکرهمفریل حالت ماندگار مدارات غیتحل .14
 71برق  یتست مرور .15

b15- 1401ی برق تست مرور 
 آن یعمل یاربردهاک ید و برخیمفهوم تشد .16
 دیتم تشدیو الگور یو همفاز ی، پسفازیشفازیپ .17



راهی الكتریكیرئوس مطالب قسمت دوم پكیج ردس و تست  2  مدا
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 90برق  یتست مرور .18
 92ون یاتوماس یتست مرور .19
 91ون یاتوماس یتست مرور -د مدارات معروف یتشد .20
 88برق  یتست مرور -اربرد مدارات معروف ک .21
 85وتر یامپک یتست مرور .22
 کد مدار تانیتشد یلیمکات تکن .23
 92 یوتریامپک یرته و تست مروکن .24
 یو سر یمواز یآر.ال.س ید در مدارهایتشد .25
 96برق  یتست مرور .26
 99برق  تست مروری .27
 هفتگانه یمدارها .28
 90وتر یامپک یتست مرور .29
 98امپیوتر کی مرور تست .30
 مقدار متوسط و مقدار مؤثر .31
 85وتر یامپک یتست مرور .32
 محاسبة سادة توان متوسط مقاومت .33
 اربردکپر یگنالهایمقدار مؤثر س .34
 در محاسبه توان متوسط یته مفهومکن - 96 یتراکد یتست مرور .35
 گنالهایمقدار مؤثر حاصلجمع س .36
 78برق  یتست مرور .37
 آن یکیزیت فیو ماه ینوسیس یتوان در حالت دائم .38
 و متوسط آن یتوان مصرف .39
 94ون یاتوماس یتست مرور .40
 88برق  یتست مرور .41
 جمع آثاره یتوان متوسط و قض .42
 اربرد جمع آثار در محاسبة توانک - 96برق  یتست مرور .43
 اربرد جمع آثار در محاسبة توانک - 88برق  یتست مرور .44
 96برق  یتست مرور .45
 98ون یاتوماس یتست مرور .46
 یرخطیتوان متوسط و مدارات غ - 90برق  یتست مرور .47
 و توان مختلط یتوان ظاهر .48
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 مربوط به انواع توان یفرمولها یجمعبند .49
 82برق  یتست مرور .50
 توان مختلط یستگیه پایقض .51
 92برق  یتست مرور .52
 93 برق یمرور تست .53
 توان بیضر .54
 مهم یساز هیشب .55
 99 برق آموزشی ضریب توان  تست .56
 توان ممیزکما انتقال هیقض .57
 موج نیماش .58
 92 ونیاتوماس یمرور تست .59
 یفیتال یمرور تست .60
 98ون یاتوماس یتست مرور .61
 99تست مروری برق  .62
 85 برق یمرور تست .63

b64 .95دکترای  مروری تست 
 87 برق یآموزش تست .64
 توان ممیزکما انتقال خاص اتکن و یفیتأل تست چهار .65
 96 برق یمرور تست .66
 95 برق یمرور تست .67
 !هکیوچک عالمت با بزرگه تهکن .68
 95تست مروری دکترای  .69

b69 .1400 برق یمرور تست 
 92 برق یمرور تست .70
 94 برق یمرور تست .71
 92 ونیاتوماس یمرور تست .72
 87 برق یمرور تست .73
 87 ونیاتوماس یمرور تست .74
 98 یتراکد یتست مرور .75
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 ج و رتانسی زتو :ششمفصل 
 دانش درخت .1
 لنز قانون ،یفاراد قانون شار، ه:یپا میمفاه .2
 کاربرد قانون فاراده - 97برق  یتست مرور .3
 جیتزو یسلفها در جیتزو یاضیر یمدلساز .4
 جیتزو یسلفها یمقاومت یمعادلها .5
 یانرژ دگاهید از جیتزو بیضر عالمت ریتعب .6
 یا نقطه قرارداد .7
 یکیزیاز ساختار ف یا رسم مدار معادل نقطه .8
 97 یتراکد یمرور تست .9

 92 برق یآموزش تست .10
 جیتزو بیضر .11
 97برق  یتست مرور .12
 83برق  یتست آموزش .13
 یو مواز یج سریتزو یسلفها .14
 86ون یاتوماس یتست مرور .15
 96برق  یتست مرور .16
 71برق  یتست آموزش .17
 98برق  تست مروری .18
 یج سریتزو یم فرمول سلفهایتعم .19
 یج موازیتزو یم فرمول سلفهایتعم .20
 جیتزو یحذف نادرست سلفها .21
 جیمعادل دو سلف تزو یمدارها .22
 !ته سه تکن .23
 جیتزو یمهم در سلفها یتوپولوژ .24
 96برق  یتست مرور .25
 95 یتراکد یتست مرور .26
 93برق  یتست مرور .27
 95برق  یتست مرور .28
 91ون یاتوماس یتست مرور .29
 86ون یاتوماس یمرور تست .30
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 85برق  یتست مرور .31
 92برق  یتست مرور .32
b32- 1400 برق یمرور تست 

 94برق  یتست مرور .33
 71تست برق  -ج یتزو یسلفها یانرژ .34

b34- 1401ی برق تست مرور 
 آل ف ترانسفورماتور ایدهیتعر .35
 آل دهیردن روابط ترانس اکروش حفظ  .36
 98مروری اتوماسیون تست  .37
 95 یتراکد مروری تست .38
 89برق  یتست مرور .39
 تانس در ترانسیانتقال امپدانس و ادم یایقضا .40
 (رار شده بودکز تین 98ور اتوماسیون کنکنًا در ین تست عیا) 92برق  یتست مرور .41
 (یادیالمپ یفی)بهمراه تست تال 93برق  یتست مرور .42
 84وتر یامپک یتست مرور .43
 88برق  یتست مرور .44
 در ترانس Mج متقابل یانتقال تزو .45
 85برق  یتست مرور .46
 تونن و نورتن یانتقال مدارها .47
 80برق  یتست مرور .48
 oc و  scرد ترانس بصورت کعمل .49
 87برق  یتست مرور .50
 ات آنکاتوترانس و ن .51
 89برق  یتست مرور .52

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


