
 " بسمه تعالی" 

 و م.ک.  گرایش: م.پ. ٬943نیمسال  ٬1پیشنیاز الکترونیک   ٬واحد 3 :2الکترونیکدرس 

  ac.irnajafiaghdam@sut.  اقدمدکتر نجفی   ٬دانشگاه صنعتی سهند ٬دانشکده مهندسی برق ٬ آفالین  تدریس:

 مراجع: 
 (دانشگاهاز سایت قابل دسترس  )شریف جزوه درسی و )مطالب تدریس آف الین(جزوه سر کالسی -1

نشر: دانشگاه شریف) با ترتیب متفاوت می تواندد   ٬تالیف:  دکتر میر عشقی  ٬ 2مبانی  الکترونیک  -2

 مرجع اصلی قلمداد شود(

 94انتشارات نیاز دانش -ر شریف بختیا -(جلد اولتحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ ) -3

 ب( آقای دکتر مدی دکتر شریف بختیارآقای (مکتب خونه  الف ( از2الکترونیک) فیلم های   -4

  PSPICE 9.2٬الکترونیکی به کمک تحلیل کامپیوتری  مدار های     -5

  CDبه همراه  ٬چمران رشتشهید مجتمع آموزش عالی ناشر:  ٬مدبرنیا مهندستالیف :   

 مباحث اصلی : 
 BJT & FET٬رات تقویت کننده های چند طبقهتحلیل و طراحی مدا(، 1یاد آوری الکترونیک ) -1

 ٬ترانزیستوریفرکانسی  تقویت کننده های پاسخ   مدل پای و   -2

  ٬پوش پول   A , ABتقویت کننده های قدرت کالس   -3

  ٬منابع جریان و شیفت دهنده های سطح ٬تقویت کننده های دیفرانسیل -4

 ٬کاربردهای غیر خطی و فیدبک مثبت ٬کاربرد های خطی ٬تقویت کننده های عملیاتی -5

 است( با فید بک که مسایل آن ترکیبی از مباحث قبلیمهمترین بخش  )بک منفیتقویت کننده های دارای فید -6

 حذف می باشد( 943) این بخش برای دانشجویان  آموزش الکترونیکی  ٬رگوالتورهای ولتاژ  -7

 نحوه ارزیابی: 
 می شود. بار گذاریفقره روی سایت درس  3به تعداد  349تمرینات بنام ترم  - نمره 2تکالیف دستی  -1

 (نمره 1مجموعا  ) +25/0 نمرهتا هر مورد * :PSPICEتکالیف کامپیوتری با   -2 

سایت قرار داده شده است. براین اسداس بده تمدارین    ر تکالیف بصورت زمان بندی شده د -نکته مهم

 .نمره ای تعلق نمی گیردشده الی به ایمیل و بعد از زمان مشخص ارس

  06/95/ 04تاریخ امتحان :   ٬  نمره 17امتحان پایان ترم :  -3

  و عدم قبولی 0=عدم تحویل تکالیفمهم: ***   حضور غیاب: مطابق مقررات آموزشی دانشگاه -4

 ودآزمون برای دانشجویان  روزانه و مجازی  دارای سواالت جداگانه خواهد ب -5

 ارایه شده در سایت درس مهامطابق برن: رفع اشکالزمان پیش بینی شده برای کالس های   -3

 ارایه شده در سایت درس( مهاکالس های حل تمرین توسط آقای مهندس همتی )زمان مطابق برن -8

 http://ee.sut.ac.ir/download.aspx?id=130در سایت دانشگاه:   مطالب بیشتر   : توضیحات

 09143098997به شماره همراه    -2بنام گروه الکترونیک  پاسخ به سواالت و تبادل نظر  در تلگرام

 دو نفر از بین دانشجویان بشرح ذیل جهت ارتباط در موارد ضروری تعیین شده اند:

   آقای ............... -2                             خانم ...............   -1
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