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 دانشجویان کارشناسی ارشد واحد ترم اولاب راهنمای انتخ

 5931ورودی مهر 
 گانه( های سهالکترونیک )گرایش -مهندسی برق

 

ضمن تبریک به دانشجویان جدیدالورود به مناسبت آغاز دوره کارشناسی ارشد، ، الکترونیک -گروه مهندسی برق 

ای شما در زمینه وهشی و ادامه مناسبی برای آموزش حرفهدوران موفق پژیک امیدوار است این دوره، سرآغاز 

 باشد.    الکترونیک –مهندسی برق 
 

 نکات زیر را مدنظر قرار دهید:نام و انتخاب واحد، پیش از ثبت

  1931ورودی ربوط به مالکترونیک  -رشته مهندسی برق دوره کارشناسی ارشدثبت نام راهنمای ابتدا 

 و مطالعه کنید. را از سایت دریافت به بعد

 گذارنند و که کلیه دانشجویان جدید الورود، اولین دوره تحصیلی را در این دانشگاه میبا توجه به این

ها و الزامات موفقیت تحصیلی در دوره همچنین با توجه به عدم تجربه و انطباق دانشجویان با نیازمندی

واحد در ترم اول تحصیلی خودداری  3ز شود که از اخذ بیش ااکیداً توصیه میتحصیالت تکمیلی، 

های کامپیوتری و انتظار اساتید ای، پروژههای مطالعهتوجه کنید که نظر به حجم دروس، فعالیت کنید.

 6معادل حداقل ، هر درس سه واحدی دوره کارشناسی ارشد، از پیشرفت دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

 دارد. انرژی و زمان نیاز ،واحد دوره کارشناسی

 های میکرو و نانو الکترونیک که فیزیک های مدارهای مجتمع الکترونیک و افزارهبه دانشجویان گرایش

شود که هر چه نیاز در این ترم، توصیه میاند، باتوجه به عدم ارائه این درس پیشالکترونیک را نگذرانده

اد اسالمی واحدهای تهران جنوب، های آزبه یکی از دانشگاه اخذ درس به صورت مهمانتر برای سریع

های قانونی الزم را تهران مرکزی یا تهران شمال یا شهر محل اقامت خود مراجعه نمایند و هماهنگی

 صورت دهند.آموزش دانشکده 

 های میکرو و نانو الکترونیکگرایش افزاره -الف

 اند، دروس نگذراندهقبلی طع را در مق فیزیک الکترونیکو  9الکترونیککه دروس جبرانی ی به دانشجویان

 .گرددطبق جدول زیر توصیه می

 اختیاریانتخابی یا درس تخصصی  اصلی الزامی سدر درس جبرانی

 9الکترونیک  -1

 فیزیک الکترونیک -2 

 - رساناهای نیمتئوری و فناوری ساخت افزاره -1
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 اند، دروس طبق جدول زیر توصیه دهرا در مقطع قبلی نگذران 9به دانشجویانی که درس جبرانی الکترونیک

 گردد.می

 درس تخصصی انتخابی یا اختیاری  درص اصلی الزامی درس جبرانی

 9الکترونیک  -1

  

 رساناهای نیمتئوری و فناوری ساخت افزاره -1

 رساناهای نیمافزاره -2

- 

 اند، دروس طبق جدول زیر به دانشجویانی که درس جبرانی فیزیک الکترونیک را در مقطع قبلی نگذرانده

 گردد.توصیه می

 درس تخصصی انتخابی یا اختیاری اصلی الزامی سدر درس جبرانی

 فیزیک الکترونیک -1

  

 رساناهای نیمتئوری و فناوری ساخت افزاره -1

 

 مدارهای مجتمع خطی -1

 گردد.به دانشجویانی که دروس جبرانی ندارند، دروس طبق جدول زیر توصیه می 

 درس تخصصی انتخابی یا اختیاری اصلی الزامی سدر جبرانی درس

 رساناهای نیمتئوری و فناوری ساخت افزاره -1 -

 هادیهای نیمهافزاره -2

الکترونیک  ،یکی از دروس ، الکترونیک نوری

 و یا ابررسانایی کوانتومی

 الکترونیک مدارهای مجتمعگرایش  -ب

 اند، دروس و فیزیک الکترونیک را در مقطع قبلی نگذرانده 9به دانشجویانی که دروس جبرانی الکترونیک

 گردد.طبق جدول زیر توصیه می

 درس تخصصی انتخابی یا اختیاری اصلی الزامی سدر درس جبرانی

 9الکترونیک  -1

 فیزیک الکترونیک -2 

 - رساناهای نیمتئوری و فناوری ساخت افزاره -1

 اند، دروس طبق جدول زیر توصیه را در مقطع قبلی نگذرانده 9به دانشجویانی که درس جبرانی الکترونیک

 گردد.می

 درس تخصصی انتخابی یا اختیاری  اصلی الزامی سدر درس جبرانی

 9الکترونیک  -1

  

 رساناهای نیمتئوری و فناوری ساخت افزاره -1

 

فشرده  یکی از دروس مدارهای مجتمع خیلی

(VLSI)(، مباحث ویژه )مدارهای فرکانس باال  

 اند، دروس طبق جدول زیر به دانشجویانی که درس جبرانی فیزیک الکترونیک را در مقطع قبلی نگذرانده

 گردد.توصیه می

 درس تخصصی انتخابی یا اختیاری اصلی الزامی سدر درس جبرانی

 فیزیک الکترونیک -1

  

 رساناهای نیمت افزارهتئوری و فناوری ساخ -1

 (CMOSمدارهای مجتمع خطی ) -2

- 
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 گردد.به دانشجویانی که دروس جبرانی ندارند، دروس طبق جدول زیر توصیه می 

 درس تخصصی انتخابی یا اختیاری اصلی الزامی سدر درس جبرانی

 رساناهای نیمتئوری و فناوری ساخت افزاره -1 -

 (CMOSمدارهای مجتمع خطی ) -2

(، VLSIیکی از دروس مدارهای مجتمع خیلی فشرده ) 

های داده مباحث ویژه )مدارهای فرکانس باال(، مبدل

  مجتمع

 الکترونیکهای دیجیتال سیستمگرایش  -ج

 میکروپروسسوربه دانشجویانی که دروس جبرانی ریزپردازنده( ( و پردازش سیگنال دیجیتال )1هاDSP را )

 گردد.اند، دروس طبق جدول زیر توصیه میندهدر مقطع قبلی نگذرا

 درس تخصصی انتخابی یا اختیاری اصلی الزامی سدر درس جبرانی

 هاریزپردازنده -1

 (DSPپردازش سیگنال دیجیتال ) -2 

 - الکترونیک دیجیتال پیشرفته -1

  اند، دروس طبق جدول را در مقطع قبلی نگذرانده(1ها )میکروپروسسورریزپردازندهبه دانشجویانی که درس

 گردد.زیر توصیه می

 درس تخصصی انتخابی یا اختیاری  اصلی الزامی سدر درس جبرانی

 هاریزپردازنده -1

  

یکی از دروس مدارهای مجتمع خیلی فشرده  الکترونیک دیجیتال پیشرفته -1

(VLSIمدارهای مجتمع خطی و یا شبکه ،) های

 انتقال داده

 جبرانی  به دانشجویانی که درس( پردازش سیگنال دیجیتالDSP )اند، دروس را در مقطع قبلی نگذرانده

 گردد.طبق جدول زیر توصیه می

 درس تخصصی انتخابی یا اختیاری درص اصلی الزامی درس جبرانی

 الکترونیک دیجیتال پیشرفته -1 ( DSPپردازش سیگنال دیجیتال ) -2

 ریزپردازنده پیشرفته -2

- 

 گردد.که دروس جبرانی ندارند، دروس طبق جدول زیر توصیه می به دانشجویانی 

 درس تخصصی انتخابی یا اختیاری اصلی الزامی سدر درس جبرانی

 الکترونیک دیجیتال پیشرفته -1 -

 ریزپردازنده پیشرفته -2

و  های انتقال دادهشبکه واسط،رهای مدایکی از دروس 

 های نهفتهیا سیستم

 

 

 


