
  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

  تجزیه و تحلیل سیستم  -  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  
  یک درس به پیشنهاد استاد راهنما و با تصویب گروه-

  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  -

  14/07/97بازنگري در گروه 



 

  دروس زمینه هاي آزمون جامع دکترا، گروه مهندسی پزشکی

  درس تخصصی  دروس  اصلی  عنوان زمینه
  علوم اعصاب محاسباتی -  هاي عصبیمدلسازي سیستم -1

  الکتروفیزیولوژي -
  هاي بیولوژیکیمدلسازي سیستم -
  هاي عصبی مصنوعیشبکه -

ي برق از دانشکدهیک درس 
با نظر استاد راهنما و تایید 

  گروه

  کنترل تطبیقی -  عضالنی -هاي عصبیکنترل سیستم -2
  علوم اعصاب محاسباتی -
  هاي عصبی مصنوعیشبکه -
  رباتیک -

 برق يدانشکده از درس یک
 تایید و راهنما استاد نظر با

  گروه

  الگوشناسایی آماري  -  هاي زیستیپردازش سیگنال -3
  هاي بیولوژیکیپردازش سیگنال -
  هاي دیجتالیپردازش سیگنال -
  هاي دیجیتالی پیشرفتهپردازش سیگنال -

 برق يدانشکده از درس یک
 تایید و راهنما استاد نظر با

  گروه

  سیستم هاي دینامیکی در علوم اعصاب -  هاي زیستیسیستم -4
  الکتروفیزیولوژي -
  علوم اعصاب محاسباتی -
  هاي بیولوژیکیمدلسازي سیستم -

 برق يدانشکده از درس یک
 تایید و راهنما استاد نظر با

  گروه

  اولتراسوند در پزشکی -  پردازش تصاویر پزشکی  -5
  شناسایی آماري الگو -
  پردازش تصویر -
  پردازش تصاویر پزشکی -

 برق يدانشکده از درس یک
 تایید و راهنما استاد نظر با

  گروه

  آشوب و کاربردهاي آن در مهندسی پزشکی -  زیستی کنترل -6
  هاي بیولوژیکیمدلسازي سیستم -
  سیستم هاي واسط مغز و کامپیوتر -
  الکتروفیزیولوژي -

 برق يدانشکده از درس یک
 تایید و راهنما استاد نظر با

  گروه

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

 برق يدانشکده از درس یک
 تایید و راهنما استاد نظر با

  گروه

  علوم اعصاب محاسباتی -  محاسبات زیستی -8
  شناسایی آماري الگو -
  سیستم هاي واسط مغز و کامپیوتر -
  ویرتصتبدیل ویولت و کاربردهاي آن در پردازش سیگنال و -

 برق يدانشکده از درس یک
 تایید و راهنما استاد نظر با

  گروه

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

 برق يدانشکده از درس یک
 تایید و راهنما استاد نظر با

  گروه

  جدا سازي کوري منابع -  رایانش عصبی-10
  پردازش سیگنالهاي بیولوژیکی -
  علوم اعصاب محاسباتی -
  سیستم هاي واسط مغز و کامپیوتر -

 برق يدانشکده از درس یک
 تایید و راهنما استاد نظر با

  گروه

جامع طبق نظر استاد  درس را بعنوان زمینه تخصصی جهت امتحان 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.

  27/08/98بازنگري 



  

  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 
را دکت ارشد یاکارشناسی

  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
  لکتریکیا

  2بررسی قدرت  -
  هاي نوانرژي -
  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 -

از دروس  یکی
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 -
  ماشینتئوري جامع  -
  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
-ینامیک سیستمد -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 -
  تجزیه و تحلیل سیگنالها -

 به تخصصی درس یک
 با و راهنما استاد پیشنهاد

  گروه تایید
  تئوري پیشرفته مخابرات -  تئوري مخابرات -2

  2مخابرات  -
  فرایندهاي اتفاقی -

 به تخصصی درس یک
 با و راهنما استاد پیشنهاد

  گروه تایید
  شبکه هاي کامپیوتري پیشرفته -  هاي مخابراتیشبکه -3

  هاي مخابراتی بی سیم پیشرفتهشبکه -
  هاي مخابرات نوريشبکه -

 به تخصصی درس یک
 با و راهنما استاد پیشنهاد

  گروه تایید
 30/8/97بازنگري 

  

  

  

  



  دروس زمینه هاي آزمون جامع دکترا، گروه کنترل

 کنترل خطی -1

 کنترل مدرن و. دیجیتال -2

 ریاضیات -3

  در ادامه سرفصل دروس به شرح زیر اعالم می گردد: 

  ریاضیاتهاي سرفصل*

 برداري و تعاریف اساسی مربوطهفضاهاي  -1

 هاتبدیالت خطی و نمایش ماتریسی آن -2
 حل معادالت خطی با استفاده از تبدیالت خطی و زیرفضاهاي اساسی  
 حل معادالت دیفرانسیل خطی  

  تعامد -3
  فضاهاي برداري با ضرب داخلی  
  زیرفضاهاي متعامد  
 اشمیت -متعامد سازي گرام  
 ي تصویر متعامد و بهترین تقریب قضیه  
 ي حداقل مربعات مساله  
 ي تجزیهQR و کاربرد در حل مساله حداقل مربعات  

  مقادیر و بردارهاي ویژه -4
 هاي متشابهماتریس  
 سازيقطري  
 فرم جردن  
 هاي متشابهخصوصیات مشترك ماتریس  
 اي مینیمالچندجمله  

  هاي) متقارن و هرمیتیتبدیالت (ماتریس -5
 هاي مثبتماتریس  
 فرم هاي کوادراتیک  

  SVDتجزیه  -6
 ي حداقل مربعاتکاربردها در مساله  
 معکوس و رتبه ماتریسشبه  
 ها)نرم تبدیالت خطی (ماتریس  
  مراجع

1. D. C. Lay, Linear Algebra and Its Applications, Pearson Education Canada, 2011. 
2. B. Noble and J. W. Daniel, Applied Linear Algebra, Prentice Hall, 1988. 

, Ellis Horwood, Linear Algebra and Differential EquationsC. Baker and H. L. Porteous, 
1990. 



  

  هاي کنترل خطیسرفصل*

  هاي کنترل و مروري بر سیگنال و سیستم آشنایی با سیستم -1
 هاانواع سیستم  
 هاي کنترلیسیستم 

  فیدبک  -2
  خواص فیدبک  
 اثر فیدبک برروي حساسیت، بهره، نویز و اغتشاش  

   هاي فیزیکی سازي سیستممدل -3
 هاي مکانیکیسیستم  
 الکترونیکی الکتریکی و  هاي سیستم  
 سیاالتی هايسیستم  

  هاي کنترلینمایش سیستم -4
 تابع تبدیل  
  دیاگرام بلوکی  
  نمودار گذر سیگنال)SFG (  
 فضاي حالت  

  پاسخ زمانی  -5
  تحلیل عملکرد گذرا  
  ماندگارتحلیل عملکرد  

  هاي خطیسیستم -6
 هاي مرتبه یک، دو، سه و باالتر سیستم  
 هاي داراي صفر (اثر صفر روي پاسخ)سیستم  
 فازهاي غیرحداقلسیستم  

  خطاي حالت دائم  -7
 هاي مرجع استانداردبراي ورودي  
 براي ورودي اغتشاش  
  واحدبراي فیدبک غیر  

  حساسیت -8

  تر هاي پایینها و تقریب با مرتبهکاهش مرتبه سیستم -9
 تقریب با مرتبه اول و دوم  
 غالب هايتقریب با قطب  

  تعادل -10
 تعریف  
 سازي حول نقاط تعادلنقاط تعادل خطی  

  پایداري -11
 تعاریف  
 معیار راث 
 تحلیل پایداري  

  هاي خطی تاخیردار سیستم -12



  ها مکان هندسی ریشهاثر تاخیر برروي  
 اثر تاخیر برروي پاسخ فرکانسی 

  هامکان ریشه -13
 رسم  
 تحلیل پایداري  

  هاي پاسخ فرکانسی (بودي، نایکوییست، نیکولز)روش -14
 رسم  
 تحلیل پایداري  

  هاها و خواص آنکنندهانواع کنترل -15
 Lead ،Lag ،Lag/Lead 
 P ،PI ،PD ،PID 

 
 هابا استفاده از مکان ریشه هاکنندهطراحی کنترل -16

 Lead ،Lag ،Lag/Lead 
 PI ،PD ،PID 

 ها در حوزه فرکانسکنندهطراحی کنترل -17
 Lead ،Lag ،Lag/Lead 

 

  مراجع
1- R. C. Dorf and R. H. Bishop, Modern Control Systems,  Prentice Hall. 
2- B. C. Kuo, Automatic Control Systems, Prentice Hall. 

3- K. Ogata, Modern Control Engineering, Prentice Hall. 
  

  

  

  هاي کنترل مدرن و کنترل دیجیتالسرفصل*

  گسسته) –(پیوسته  هاي خطینمایش سیستم -1
  انتخاب متغیرهاي حالت  
 هاي تغییرناپذیر با زمانحل معادالت حالت سیستم  
 هاي همانندي تبدیل  
 سازي معادالت حالت و خروجی قطري  
 سازي ماتریس حالت با مقادیر ویژه مختلطبلوکی -قطري  
 صورت کانونیکال جردن سازي ماتریس حالت بهبلوکی -قطري  

 گسسته) –پذیري( پیوسته پذیري و رویتکنترل -2
 نیمالنمایش فضاهاي حالت غیر می 
 پذیريکنترل 
 پذیريتعریف کنترل 
 هاي خطی تغییرناپذیر با زمانپذیري براي سیستمهاي کنترلآزمون 
 پذیرناهاي کنترلتجزیه سیستم 
 پذیري رویت 



 پذیري تعریف رویت 
 اي خطی تغییرناپذیر با زمانهپذیري براي سیستمآزمون رویت 
 ناپذیرهاي رویتتجزیه سیستم 
 هاي خطی دوگانی سیستم 
 هم پیوستههاي بهپذیري سیستمپذیري و رویتکنترل 
 پذیري تابعی پذیري خروجی و کنترلکنترل 
 پذیري خروجی کنترل 

 گسسته) –تئوري تحقق (پیوسته  -3
 نیمالتحقق می 
 خروجیتک –ورودي هاي تکتحقق سیستم 

 کنندهتحقق کانونیکال کنترل -
 گرتحقق کانونیکال رویت -
 پذیريتحقق کانونیکال رویت -
 پذیريتحقق کانونیکال کنترل -
 هاي موازي و سري تحقق -
 هاهاي همانندي بین تحققتبدیل -
 هایی با تابع تبدیل غیراسکالرتحقق سیستم 
 چندخروجی –ورودي هایی تکتحقق سیستم 
 تک خروجی – ورودي چند هاییسیستم تحقق 
 چندخروجی – هاي  چند وروديسیستم تحقق 

 گسسته) –تحلیل پایداري( پیوسته  -4
 تعاریف پایداري 
 هاي خطی تغییر ناپذیر با زمانپایداري سیستم 
 هاي غیرخطی از طریق خطی کردنبررسی پایداري سیستم 
 روش دوم لیاپانوف 
 تغییرناپذیر با زمانهاي خطی تحلیل پایداري لیاپانوف سیستم 

 گسسته) –هاي کنترل خطی فیدبک حالت (پیوسته سیستم -5
 خروجیتک –ورودي هاي تکفیدبک حالت در سیستم 
 هاي چندوروديفیدبک حالت در سیستم 
 هاي ردیاب با فیدبک حالت طراحی سیستم 
 طراحی فیدبک حالت با کنترل انتگرال 

 
  گسسته) –کننده (پیوسته گرهاي خطی و طراحی جبرانرویت -6

 گرهاساختار وخواص رویت 
 یافتهگرهاي مرتبه کاهشرویت 
 گرهاي کنترل فیدبک حالت با رویتطراحی سیستم 
 گر مرتبه کامل ساختار سیستم کنترل فیدبک حالت با رویت 
 یافتهگرهاي مرتبه کاهشساختار سیستم کنترل فیدبک حالت با رویت 

 گسسته) –هاي کنترل بهینه خطی (پیوسته سیستم -7
 سازي مساله کنترل بهینه فرموله 
 روش دوم لیاپانوفحل مساله کنترل بهینه خطی به   

  Zمطالب زمینه اي براي تحلیل حوزه  -8
   تبدیلZ 



 تبدیل Z توابع مقدماتی  
  خواص و قضایاي مهم تبدیلZ  
  عکس تبدیلZ  
  وزنیتابع تبدیل پالسی و دنباله  
 ايبرداري ضربهگسسته و نمونههاي کنترل زمانسیستم  
 بدست آوردن تبدیل Z با روش انتگرال کانولوشن  
 شده برداريهاي نمونههاي اصلی از روي سیگنالبازسازي سیگنال  
 تابع تبدیل پالسی  
 برداري متوالیهاي نمونهآوردن پاسخ میان لحظهدستبه  
 فیلترهاي دیجیتالها و کنندهتحقق کنترل  
  نگاشت میان صفحهS  و صفحهZ  
 بسته در حوزه  -هاي حلقه تحلیل پایداري سیستمZ  

  گسسته با روش هاي تبدیل-طراحی سیستم هاي کنترل زمان -9
 پیوسته  –گسسته فیلترهاي زمان–هاي زمانآوردن معادلدستبه  
 آنالوگکننده گسسته یک کنترل –اصول طراحی بر اساس معادل زمان  
 هاي پاسخ گذرا و حالت دایمی  تحلیل  
  طراحی بر اساس روش پاسخ فرکانسی  
  روش طراحی تحلیلی  
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