
 باسمه تعالی

 بخش الکترونیک و کنترل -دانشکذه مهنذسی برق

 ارشذ ناپیوستهمقطع کارشناسیهای الکترونیک دیجیتال گرایش سیستم

ىانً را با واحد پایان 6واحد سهیيار، و  4واحد درسی،  42داىضجَیان در دوره کارصياسی ارصد الزم است 

سال اول خَد را با نضاوره و تایید ىهایيده داىضجَیان دروس ىیمصَد کلیً نَفقیت بگذراىيد. اکیدا تَظیً نی

د با نضاوره سال دوم بً بع، اىتخاب و اخذ ىهایيد. جبت ىام ىیمو کيترل نعرفی صده از طرف بخش الکتروىیک

  صَد.و تایید استاد راٌيها اىجام نی

 های الکترونیک دیجیتالگرایش سیستمچارت دروس کارشناسی ارشذ 

، دروس جبراىی جدول زیر را ىگذراىده باصد، باید در ترم اول و در ظَرتی کً داىضجَ دروس جبرانی:( الف

 دوم ایو دروس را اخذ کيد.

 تعداد واحد کد درس ىام درس
 ۲ 44444۲4 ای(ٌای ریزپزدازىدهٌا ) طراحی سیستمریزپردازىده

 44444۲۲ ۲ (DSPدیجیتال ) ٌایپردازش سیگيال

 

 دروس زیر باید در طَل دوره کارصياسی ارصد حتها اخذ صَد. تخصصی الزامی:دروس ب( 

 تعداد واحد کد درس ىام درس
 ۲ 44442۲2 ریزپردازىده پیضرفتً

 ۲ 44442۲۲ الکتروىیک دیجیتال پیضرفتً

 

 درس از نجهَعً دروس زیر بً پیضيٍاد استاد راٌيها باید گذراىده صَد. دو ( دروس تخصصی انتخابی:ج

 تعداد واحد کد درس ىام درس
 44442۲۲ ۲ (VLSIندارٌای نجتهع خیلی فضرده )

 ۲ 44442۲6 ندارٌای واسط

 ۲ 44442۲۲ ٌای اىتقال دادهصبکً

 ASIC/FPGA  44442۲۲ ۲ ندارٌای 

 



چٍار درس از نجهَعً دروس زیر بً پیضيٍاد استاد راٌيها باید گذراىده  :اختیاری( دروس تخصصی د

 صَد.

 تعداد واحد کد درس درسىام 
 ۲ 44442۲9 نعهاری کانپیَتر پیضرفتً

 ۲ 44442۲۲ ٌای دیجیتالپردازصگرٌای سیگيال

 ۲ 44442۲۲ تضخیط و تحهل خرابی
VHDL 44442۲4 ۲ 

 ۲ 44442۲۲ ای با کارآیی باالٌای چيدپردازىدهسیستم

 ۲ 44442۲2 ٌای ىٍفتًسیستم

 ۲ 44442۲۲ فياوری ساخت ندارٌای دیجیتال

 ۲ 4444۲۲4 پردازش سیگيال دیجیتال پیضرفتً

 6  دروس تخععی اىتخابی باقیهاىده

  ۲تا  ۲ 44442۲6 آزنایضگاه تخععی

 ۲ 44442۲۲ ۲نباحث ویژه

 ۲ 44442۲۲ 4نباحث ویژه

ٌا یا دروس تخععی کارصياسی یا تحعیالت تکهیلی سایر رصتً

 ٌاگرایش

 6 

-نعَب داىضگاه با اطالع کهیتً برىانًدو درس تحعیالت تکهیلی 

 ریزی عتف

 6 

 


