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 دکتریدانشجویان  واحد ترم اولاب راهنمای انتخ

 5931ورودی مهر 
 الکترونیک  -مهندسی برق

، امیدوار دکتریضمن تبریک به دانشجویان جدیدالورود به مناسبت آغاز دوره ، الکترونیک -گروه مهندسی برق 

ی شما در زمینه مهندسی برق ادوران موفق پژوهشی و ادامه مناسبی برای آموزش حرفهیک است این دوره، سرآغاز 

 باشد.    الکترونیک –

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

واحد درسی از دروس تحصیالت تکمیلی )عالوه بر  11در مرحله آموزشی دوره دکتری مهندسی برق، گذراندن  .1

مجاز نیست دروسی را که در دانشجو  واحدهای قبلی گذرانده شده در مقطع کارشناسی ارشد( الزامی است.

 ارشد گذرانده دوباره اخذ نماید )بجز دروس جبرانی(.مقطع کارشناسی

دانشجو موظف است در نیمسال اول ورود به دوره، اقدام به انتخاب استاد راهنمای )تحقیق( خود نماید. در  تبصره:

انشجو و زیر نظر استاد راهنما همین زمان کلیات زمینه تحقیقاتی دانشجو و چارچوب دروس مربوطه توسط د

 رسد.تهیه و به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده می

)بدون تاثیر در واحد جبرانی  11و حداکثر  4براساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشجویان موظفند حداقل  .2

 های اول و دوم اخذ نمایند.در نیمسالمعدل کل( 

 4  واحد( 2)هرکدام  از: زبان تخصصی پیشرفته و روش تحقیق پیشرفتهواحد جبرانی الزامی و مشترک عبارتند 

 6  درس به انتخاب گروه تخصصی از بین دروسی که در کنکور دکتری 2واحد جبرانی تخصصی عبارتند از: حداکثر

رسانا و مدار مجتمع های نیم)تئوری و فناوری ساخت افزاره درصد کسب نموده اند. 33/33حد نصاب کمتر از 

 خطی(

)آنالوگ( مدارهای مجتمع الکترونیک  گرایشنامه کارشناسی ارشد خود به دو دکتری بر اساس پایاندانشجویان  .3

بر این اساس دانشجویان موظفند طبق جداول زیر شوند. )افزاره( تقسیم میهای میکرو و نانو الکترونیک و افزاره

نتخاب واحد با جداول زیر بر عهده دانشجو بوده و انتخاب واحد نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه مغایرت ا

 گروه مجاز است نسبت به تغییر واحد دانشجویان اقدام نماید.

توانند درخواست خود را بصورت کتبی با ذکر دالیل کافی در دانشجویانی که تمایل به تغییر گرایش دارند می تبصره:

 گروه از نیمسال دوم در گرایش جدید ادامه تحصیل طی نیمسال اول به گروه تحویل داده و در صورت موافقت

 .دهند

 است. 51حداقل نمره قبولی در هر درس )اعم از دروس تخصصی و جبرانی(  .4

مجاز به شرکت در امتحان باشد. در غیر اینصورت  51نباید کمتر از کل دانشجو در پایان دوره آموزشی معدل  .5

 جامع و ادامه تحصیل نخواهد بود.
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 )افزاره( های میکرو و نانو الکترونیکفزارهگرایش ا -الف

هادی حد نصاب کمتر از هادی یا تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمهدروس ادوات نیمه دردانشجویانی که  -1

 اند:کسب کردهدرصد  33/33

 انتخابی درس تخصصی  جبرانی تخصصی سدر الزامی درس جبرانی
 زبان تخصصی پیشرفته -1

 روش تحقیق پیشرفته -2

-های نیمتئوری و فناوری ساخت افزاره

 رسانا

یک درس از بین دروس الکترونیک کوانتومی، 

الکترونیک نوری، فیزیک حالت جامد پیشرفته و مدار 

 مجتمع نوری

هادی حد نصاب بیش از هادی یا تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمهدروس ادوات نیمه دردانشجویانی که  -2

 اند:درصد کسب کرده 33/33

 درس تخصصی انتخابی  جبرانی تخصصی سدر الزامی درس جبرانی
 زبان تخصصی پیشرفته -1

 روش تحقیق پیشرفته -2

دو درس از بین دروس الکترونیک کوانتومی،  -

الکترونیک نوری، فیزیک حالت جامد پیشرفته و مدار 

 مجتمع نوری

درصد را برای درس مدار  33/33ش افزاره در کنکور دکتری حد نصاب تذکر: الزم بذکر است اگر دانشجویان گرای

 اند الزم است این درس را نیمسال دوم اخذ نمایند.مجتمع خطی کسب نکرده

 (آنالوگ) الکترونیک مدارهای مجتمعگرایش  -ب

 اند:درصد کسب کرده 33/33دانشجویانی که در درس مدار مجتمع خطی حد نصاب کمتر از  -1

 درس تخصصی انتخابی  جبرانی تخصصی سدر الزامی انیدرس جبر
 زبان تخصصی پیشرفته -1

 روش تحقیق پیشرفته -2

های داده مجتمع، یک درس از بین دروس مبدل (CMOSمدار مجتمع خطی )

فیلترهای مجتمع، مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی و 

 افزار(مباحث ویژه )رادیو نرم

 اند:درصد کسب کرده 33/33مجتمع خطی حد نصاب کمتر از دانشجویانی که در درس مدار  -2

 درس تخصصی انتخابی  جبرانی تخصصی سدر الزامی درس جبرانی
 زبان تخصصی پیشرفته -1

 روش تحقیق پیشرفته -2

های داده مجتمع، دو درس از بین دروس مبدل -

فیلترهای مجتمع، مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی و 

 افزار(نرممباحث ویژه )رادیو 

درصد را برای دروس ادوات  33/33تذکر: الزم بذکر است اگر دانشجویان گرایش آنالوگ در کنکور دکتری حد نصاب 

اند الزم است درس تئوری و فناوری هادی کسب نکردههادی یا تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمهنیمه

 رسانا را نیمسال دوم اخذ نمایند.های نیمساخت افزاره

 دانشجویانی که گرایش مقطع کارشناسی ارشد آنها الکترونیک نیست  -ج

 درس تخصصی انتخابی  جبرانی تخصصی سدر الزامی درس جبرانی
 زبان تخصصی پیشرفته -1

 روش تحقیق پیشرفته -2

 رساناهای نیمتئوری و فناوری ساخت افزاره -1

 (CMOSمدار مجتمع خطی ) -2
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