
  گروه الکترونیک آزمون جامع دکترا،زمینه هاي دروس 
 .یکی از دروس تخصصی از ستون مربوطه می باشد) و زیر سه درس از دروس اصلی (گروه هاي تعیین شدهدانشجویان مختار به انتخاب توجه: 

  درس تخصصی  دروس  اصلی  عنوان زمینه
  3و2الکترونیک -  طراحی مدارهاي آنالوگ -1

  تبدیل دادهیا مدارهاي مدجریان  -
  طراحی مدارهاي مجتمع ریز موج-
  یک درس به پیشنهاد استاد راهنما و با تصویب گروه-

مدارهاي مجتمع  -
  آنالوگ

  مدارهاي مخابراتی -  طراحی مدارهاي فرکانس باال -2
  فیلتر و سنتز مدار -
  مدارهاي مجتمع آنالوگ یامدارهاي مد جریان  -
  پیشنهاد استاد راهنما و با تصویب گروهیک درس به -

طراحی مدارهاي  -
  فرکانس باال

  یا سیستم هاي هوشمند  اجزا کامپیوتر -  معماري و ریزپردازنده -3

- VLSI  
  معماري پیشرفته یاطراحی مدارهاي واسط      -
  یک درس به پیشنهاد استاد راهنما و با تصویب گروه-

  هاي کامپیوتريشبکه-

  الکترونیک صنعتی -  الکترونیک قدرت -4
  میکروپروسسور (ریزپردازنده) -
  کنترل مدرن یاادوات نیمه هادي قدرت  -
  یک درس به پیشنهاد استاد راهنما و با تصویب گروه-

  1الکترونیک قدرت  -

  تجزیه و تحلیل سیستم  -  پردازش  -5
  بینایی ماشین یا پردازش تصویر -
  پردازش تکاملی -
  به پیشنهاد استاد راهنما و با تصویب گروهیک درس -

هاي پردازش سیگنال -
  دیجیتال

  فیزیک الکترونیک -  ادوات نیمه هادي و نوري -6
  1الکترونیک نوري -
  نانو الکترونیک یاکوانتم  -
  یک درس به پیشنهاد استاد راهنما و با تصویب گروه-

تئوري و تکنولوژي  -
  ساخت

  حلیل سیستم تجزیه و ت -  هوش مصنوعی -7
  هاي عصبیشبکه -
  (ریزپردازنده پیشرفته)2میکروپروسسور یاهاي فازي سیستم -
  یک درس به پیشنهاد استاد راهنما و با تصویب گروه-

  پردازش تکاملی -

  یا سیستم هاي هوشمند میکروپروسسور (ریزپردازنده) -  هاي دیجیتالسیستم -8

- VHDL  

- VLSIتحمل پذیري خطا یا  
  به پیشنهاد استاد راهنما و با تصویب گروه یک درس-

  آزمون پذیري  -

گیري دقیق و پردازش اندازه -9
  سیگنال

  هاي عصبیشبکه -
  )پیشرفته ریزپردازنده(2میکروپروسسور -
  پردازش تکاملی یاهاي فازي سیستم -
  یک درس به پیشنهاد استاد راهنما و با تصویب گروه-

  آزمون غیر مخرب  -
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  مهندسی پزشکی گروه آزمون جامع دکترا،زمینه هاي دروس 
  درس تخصصی  دروس  اصلی  عنوان زمینه

  علوم اعصاب محاسباتی -  هاي عصبیمدلسازي سیستم -1
  الکتروفیزیولوژي -
  هاي بیولوژیکیمدلسازي سیستم -
  هاي عصبی مصنوعیشبکه -

ي یک درس از دانشکده
استاد راهنما و برق با نظر 
  تایید گروه

 -هاي عصبیکنترل سیستم -2
  عضالنی

  کنترل تطبیقی -
  علوم اعصاب محاسباتی -
  هاي عصبی مصنوعیشبکه -
  رباتیک -

 يدانشکده از درس یک
 و راهنما استاد نظر با برق

  گروه تایید

  شناسایی آماري الگو -  هاي زیستیپردازش سیگنال -3
  بیولوژیکیهاي پردازش سیگنال -
  هاي دیجتالیپردازش سیگنال -
  هاي دیجیتالی پیشرفتهپردازش سیگنال -

 يدانشکده از درس یک
 و راهنما استاد نظر با برق

  گروه تایید

  کنترل دیجیتال -  هاي زیستیسیستم -4
  الکتروفیزیولوژي -
  علوم اعصاب محاسباتی -
  هاي بیولوژیکیمدلسازي سیستم -

 يدانشکده از درس یک
 و راهنما استاد نظر با برق

  گروه تایید

  اولتراسوند در پزشکی -  پردازش تصاویر پزشکی  -5
  شناسایی آماري الگو -
  پردازش تصویر -
  هاي تصویر گر پزشکیسیستم -

 يدانشکده از درس یک
 و راهنما استاد نظر با برق

  گروه تایید

  کنترل دیجتال -  کنترل زیستی -6
  پیشرفتهریاضی مهندسی  -
  شناسایی سیستم -
  الکتروفیزیولوژي -

 يدانشکده از درس یک
 و راهنما استاد نظر با برق

  گروه تایید

  هاي عصبی مصنوعیشبکه -  مهندسی عصبی -7
  علوم اعصاب محاسباتی -
  هاي بیولوژیکیپردازش سیگنال -
  هاي دیجیتالی پیشرفتهپردازش سیگنال -

 يدانشکده از درس یک
 و راهنما استاد نظر با برق

  گروه تایید

  علوم اعصاب محاسباتی -  محاسبات زیستی -8
  شناسایی آماري الگو -
  هاي دیجیتالیپردازش سیگنال -
تبدیل ویولت و کاربردهاي آن در پردازش سیگنال و -

  تصویر

 يدانشکده از درس یک
 و راهنما استاد نظر با برق

  گروه تایید

  شناسایی آماري الگو -  پردازش و شناخت الگو -9
  هاي عصبی مصنوعیشبکه -
  علوم اعصاب محاسباتی -
  هاي دیجیتالیپردازش سیگنال -

 يدانشکده از درس یک
 و راهنما استاد نظر با برق

  گروه تایید

نظر استاد درس را بعنوان زمینه تخصصی جهت امتحان جامع طبق  3ضمنا دانشجو باید یک گروه از گروه هاي ذکر شده شامل حداقل 
  راهنما انتخاب نماید و در کنار آن یک درس تخصصی را بطور مجزا امتحان دهند.



  

  

  دروس زمینه هاي آزمون جامع دکترا، گروه قدرت
  درس تخصصی  دروس  اصلی  عنوان زمینه

  ها و فشار قويعایق -  ها و فشار قويعایق -1
  هماهنگی عایقی -
  هاي گذرابررسی حالت یاتئوري و کاربرد کلیدهاي قدرت  -

یکی از دروس 
ارشد یا دکترا کارشناسی

  طبق نظر استاد راهنما
هاي حفاظت شبکه -2

  قدرت
  حفاظت و رله -
  حفاظت پیشرفته -
بررسی حالتهاي گذرا یا حفاظت یا حفاظت جامع گسترده  -

  شبکه هاي قدرت

یکی از دروس 
ارشد یا دکترا کارشناسی

  طبق نظر استاد راهنما

بهره برداري و  -3
-ریزي سیستمبرنامه

  هاي قدرت

  2هاي قدرت بررسی سیستم -
  هاي قدرتبهره برداري از سیستم -
  هاي هوشمندشبکه یاهاي تجدید ساختاریافته سیستم -

یکی از دروس 
ارشد یا دکترا کارشناسی

  طبق نظر استاد راهنما
هاي انرژي سیستم -4

  الکتریکی
  2بررسی قدرت  -
  اي نوهانرژي -
  توزیع انرژي الکتریکی یاهاي هوشمند شبکه -

یکی از دروس 
ارشد یا دکترا کارشناسی

  طبق نظر استاد راهنما
 هايکنترل سیستم -5

  قدرت 
  2هاي قدرت بررسی سیستم -
  کنترل توان راکتیو -
  کنترل مدرن یاهاي قدرت بهره برداري از سیستم -

یکی از دروس 
ارشد یا دکترا کارشناسی

  طبق نظر استاد راهنما
  2هاي قدرت بررسی سیستم -  کیفیت توان -6

  کیفیت توان -
  هاهارمونیک یاکنترل توان راکتیو  -

یکی از دروس 
ارشد یا دکترا کارشناسی

  طبق نظر استاد راهنما
هاي ماشین -7

  الکتریکی
  3هاي الکتریکی ماشین -
  تئوري جامع ماشین -
  کنترل حرکت پیشرفته یاطراحی ماشین  -

یکی از دروس 
ارشد یا دکترا کارشناسی

  طبق نظر استاد راهنما
  الکترونیک صنعتی -  الکترونیک قدرت -8

  1الکترونیک قدرت  -
  کنترل حرکت پیشرفته یاتئوري جامع ماشین  -

یکی از دروس 
ارشد یا دکترا کارشناسی

  طبق نظر استاد راهنما
-دینامیک سیستم -9

  هاي قدرت
  2هاي قدرت بررسی سیستم -
  هاي قدرتدینامیک سیستم -
  کنترل مدرن یاتئوري جامع ماشین  -

یکی از دروس 
ارشد یا دکترا کارشناسی

  طبق نظر استاد راهنما
هاي میدان -10

  الکترومغناطیس قدرت
  ها و فشار قويعایق -
  هاي جریان خطامحدود کننده -

  تئوري و کاربرد کلیدهاي قدرت یادر قدرت  EMCکاربرد -

یکی از دروس 
ارشد یا دکترا کارشناسی

  طبق نظر استاد راهنما

 

  



  

  

  میدان-دروس زمینه هاي آزمون جامع دکترا، گروه مخابرات 
زیر) و یک درس تخصصی به پیشنهاد استاد راهنما و با تصویب گروه امتحان خواهد داد. هیئت  ولهر دانشجو در یک زمینه اصلی (جد

  ممتحن نیز در هنگام بررسی پیشنهاد توسط گروه تعیین خواهد شد.

  درس تخصصی  دروس  اصلی  عنوان زمینه
  الکترومغناطیس مهندسی -  الکترومغناطیس -1

  میدانها و امواج -
  الکترومغناطیس پیشرفته  -

یک درس تخصصی به 
پیشنهاد استاد راهنما و با 

  تصویب گروه 
  مدارهاي مخابراتی -  مدارهاي مایکروویو -2

  مدارهاي فعال مایکروویو -
  1مایکروویو  -

 به تخصصی درس یک
 با و راهنما استاد پیشنهاد
  گروه تصویب

  1آنتن  -  آنتن -3
  2آنتن  -
  1مایکروویو -

 به تخصصی درس یک
 با و راهنما استاد پیشنهاد
  گروه تصویب

  الکترومغناطیس مهندسی -  فتونیک -4
  ها و امواجمیدان -
  فتونیک  -

 به تخصصی درس یک
 با و راهنما استاد پیشنهاد
  گروه تصویب

  
  

  سیستم-دروس زمینه هاي آزمون جامع دکترا، گروه مخابرات 
زیر) و یک درس تخصصی به پیشنهاد استاد راهنما و با تصویب گروه امتحان خواهد داد. هیئت  ولهر دانشجو در یک زمینه اصلی (جد

  ممتحن نیز در هنگام بررسی پیشنهاد توسط گروه تعیین خواهد شد.
  

  هاي دیجیتالپردازش سیگنال -  پردازش سیگنال -1
  فرایندهاي اتفاقی -
  هاتجزیه و تحلیل سیستم -

 به تخصصی درس یک
 با و راهنما استاد پیشنهاد
  گروه تصویب

  مخابرات پیشرفته -  تئوري مخابرات -2
  2مخابرات  -
  فرایند یا تئوري کدینگ -

 به تخصصی درس یک
 با و راهنما استاد پیشنهاد
  گروه تصویب

  هاي انتقال مخابراتیسیستم -  هاي مخابراتیشبکه -3
  هاي کامپیوتريشبکه -
  1سیارهاي مخابرات شبکه -

 به تخصصی درس یک
 با و راهنما استاد پیشنهاد
  گروه تصویب

 

  

  

  



  

  دروس زمینه هاي آزمون جامع دکترا، گروه کنترل
  هر دانشجو باید یکی از زمینه هاي تخصصی و دروس تخصصی مربوطه را مطابق جدول زیر را انتخاب نمایند.

  درس تخصصی  دروس  اصلی  عنوان زمینه
  خطیکنترل  -  1کنترل -1

  کنترل دیجیتال -
  کنترل مدرن -

  دو درس از دروس زیر
یک درس -3ریاضی مهندسی پیشرفته  -2کنترل غیر خطی -1

  تحصیالت تکمیلی با نظر استاد راهنما
  خطی کنترل -  2کنترل -2

  دیجیتال کنترل -
  مدرن کنترل -

  دو درس از دروس زیر
درس یک  -3ریاضی مهندسی پیشرفته  -2شناسایی سیستمها  -1

  تحصیالت تکمیلی با نظر استاد راهنما
  خطی کنترل -  3کنترل -3

  دیجیتال کنترل -
  مدرن کنترل -

  دو درس از دروس زیر  
یک درس تحصیالت تکمیلی با -3کنترل تطبیقی  -2رباتیک  -1

  نظر استاد راهنما
  خطی کنترل -  4کنترل -4

  دیجیتال کنترل -
  مدرن کنترل -

  دو درس از دروس زیر
یک درس  -3کنترل تطبیقی -2کنترل فرایندهاي اتفاقی  -1

  تحصیالت تکمیلی با نظر استاد راهنما
  خطی کنترل -   5کنترل -5

  دیجیتال کنترل -
  مدرن کنترل -

  دو درس از دروس زیر 
یک درس تحصیالت -3کنترل فازي-2شبکه هاي عصبی  -1 

  تکمیلی با نظر استاد راهنما
  خطی کنترل -  6کنترل -6

  دیجیتال کنترل -
  مدرن کنترل -

  دو درس از دروس زیر 
یک درس تحصیالت تکمیلی  -3کنترل بهینه  -2کنترل مقاوم  -1

  با نظر استاد راهنما
  خطی کنترل -  7کنترل  -7

  دیجیتال کنترل -
  مدرن کنترل -

  دو درس از دروس زیر
 -3ریاضی مهندسی پیشرفته  -2کنترل فرآیندهاي پیشرفته  -1

  تحصیالت تکمیلی با نظر استاد راهنمایک درس 

 

 10/11/96بازنگري توسط گروه 


