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8ساعت –آذر۱موسسه بینش                 جمعه (      يک ششم اول) اول آزمون

(لیتحلیتوابع،ریمانکوشیقضایای،مشتقوحد)-مختلطتوابع-مختلطاعدادمقدماتیمباحث

ومتغیردرغییرتبادیفرانسیلمعادلهیکبازنویسی-دیفرانسیلمعادالتتشکیل-اولیهتعاریف:مقدمات
الزمهایالمانکهمسائلی-دارندگیریانتگرالعملبهنیازتنهاکهدیفرانسیلیمعادالتحل-تابعدرتغییر
استدیفرانسیلمعادلهخوددرپاسخبرای

سازتگرالانعامل–کامل–برنولی–خطیاولمرتبه–همگن–پذیرجدایی–اولمرتبهدیفرانسیلمعادالت
تابعتغییریامتغیرتغییربادیفرانسیلمعادالتحل–

پیشامدهااستقالل–شرطیاحتمال-احتمالمفاهیم–هامجموعهجبر-ترکیبیآنالیز

-رژیانوتوان–(وابستهمنابع-مستقلمنابع-سلف ها-خازن ها-مقاومت ها)مداراجزای-کیرشهفقوانین
اتمدارتحلیلروشهای(مثلثستاره،موازیسری،اتصال-موازیاتصال-سریاتصال)مقاومتیمدارات
انتقال-آثارعجم-ونورتنتوننمعادلمدار-جریانتقسیم-ولتاژتقسیم-مشتحلیل-گرهتحلیل)مقاومتی

درتواناکزیمممانتقال-غیرخطیمقاومتهایاتصال-غیرخطیمقاومتیمداراتکارنقطهتعیین-(تقارن–منابع
عملیاتیهایکنندهتقویت-مقاومتیمداراتدرپاسخیهموتلگانقضیه-خطیغیروخطیمقاومتیمدارات

(امپآپمدارات)آلایده

FETوBJTترانزیستورهایباجریانمنابع–FETوBJTترانزیستورهایDCتحلیل

–اهپرچم–عالمتبدونودارعالمتسیستمهایدرتفریقوجمع-مبناءتبدیلواعدادسیستمهای
ترانزیستورسطحدرمنطقیعملگرهای

محاسبةبرایونمیسقانون-حساسیتواغتشاشحذفبرفیدبکاثرات-تبدیلتابع-الپالستبدیلمرور
تعیین–تزهرویراوثروشباپایداریوداخلیپایداریمفهوم–پایداریتعریف-سیستمیکتبدیلتابع

نسبیپایداری–مرزیپایداریشرایطونوسانفرکانس

-فردوجزوسیگنال-توانوانرژیسیگنال-متناوبسیگنال-پیوستهزمانوگسستهزمانهایسیگنال
ورودیوجزچندوضابطهرویازآنخواصتعیینوسیستم-گسستهزمانوپیوستهزمانمهمهایسیگنال
معلومخروجی

پیچسیمساندوکتانیمحاسبهخطی،غیروخطیمغناطیسیمداراتتحلیل:شاملمغناطیسیمدارهایتحلیل
هستهتلفاتبررسیها،پیچسیمدرالقاییولتاژیمحاسبهها،

ریبضاصالحمختلط،توان،ایلحظهتوانوادمیتانسامپدانسمفاهیم،فازورها:شاملمقدماتیمفاهیم
خطدر)طمختلتوانپخشکردن،پریونیتفاز،هراساسبرتحلیلوتجزیهمتعادل،فازسهمدارهایقدرت،

(تلفبدونکوتاه

مغناطیسیاسکالروبرداریپتانسیل–Bمغناطیسیشارچگالی–دائمالکتریکیهایجریان

–خازنیسنسورهای–القاییسنسورهای–پلمدارات–مقاومتیسنسورهای–جابجاییسنسورهای
ترموکوپلها-دماییسنسورهای–پیزوالکتریکسنسورهای



8ساعت –آذر۲۲جمعه (            يک ششم دوم و مباحث آزمون اول) دوم آزمون

سرفصلبدون

لورانوتیلورهایبسط،مختلطهایسریهمگرایینواحی،تکیننقاطانواع–نگاشت

وعنازهمگنباالترمراتبودومرتبهدیفرانسیلمعادالت-عادیغیرجوابوپوش،قائممسیرهای
جواببحثوهمگنغیرباالترمراتبودومرتبهدیفرانسیلمعادالت-اویلرکوشینوعاز–ثابتضرایب

الگرانژروش–معکوساپراتورهایروش–نامعینضرایبروش–خصوصی

غیرهایمت–واریانس-مد–میانه–ریاضیامید-احتمالتابعمغاهیم-گسستهتصادفیمتغیرهای
ایجملهدو–برنولی:خاصتصادفی

اگذرحالت)کاملپاسخ-صفرورودیپاسخ-صفرحالتپاسخ–RLمدار-RCمدار)اولمرتبهمدارات
-پلهپاسخ-زمانیثابتدوبامدارات-زنیکلیدمدارات-t=0لحظهدرمداراتپاسخمحاسبه-(ودایمی

-صفرحالتپاسخ-موازیوسریRLCمدار)دوممرتبهمدارات-LTIغیراولمرتبهمدار-ضربهپاسخ
تبدیل-(ایداریپومنفیمقاومتنوسان،فرکانس-ضربهپاسخ-پلهپاسخ-کاملپاسخ-صفرورودیپاسخ

LITمداراتتحلیلدرآنکاربردوالپالس

FETوBJTترانزیستورهایACتحلیل
(مخاطره)هازارد–هاکنندهایجاب–کارنوجدول-جبربول

انتگرالهای-خطاسری–واحدغیروواحدفیدبکحالتدراغتشاشومرجعورودیبهخطاتحلیل
پاسخ-پلهپاسخ-ضربهپاسخ)اولمرتبهسیستم هایدایمیحالتوگذراپاسختحلیل-خطاعملکردی

زماندماننگذراپاسخمهممشخصه های-ضربهوپلهورودیبهپاسخ)دوممرتبهسیستم های-(شیب
ع هایتاببهصفروقطبافزودن(فراجهشدرصد-فراجهشماکزیمم-نشستزمان-اوجزمان-صعود
تبدیلتابعغالبقطب های-تبدیل

قابلتگرالیانهایسیستم-متناوبکانولوشن-کانولوشنخواص-کانولوشنجمعوانتگرالوLTIسیستمهای
تعیینوLTVهایسیستممعرفی–ضربهپاسخرویازLTIهایسیستمخواصبررسی-کانولوشنبهتبدیل
یافتهشیفتضربهپاسخرویازآنهاخواص

ات ترانسفورماتور، محاسبات ترانسفورماتور ایده ال، محاسبات ترانسفورماتور واقعی، تلف: ترانسفورماتور شامل
یم ولتاژ آزمایش های ترانسفورماتور، پریونیت در ترانسفورماتور، راندمان ترانسفورماتور، درصد تنظ
ور در شرایط غیر ترانسفورماتور، اتوترانسفورماتورها، موازی کردن ترانسفورماتورها ، بهره برداری ترانسفورمات

(Tap changer)نامی، ترانسفورماتور دارای سرک متغیر 

فاز ، سه فاز، تک) محاسبه ی اندوکتانس و ظرفیت خطوط مختلف : محاسبه ی پارامترهای خطوط انتقال شامل
قای القای الکترومغناطیسی و ال)، محاسبه ی ولتاژ القایی ...( متعادل، نامتعادل، متقارن، نا متقارن و 

در هادی های مجاور خطوط انتقال( الکترواستاتیکی

و نیروی  انرژی گشتاور–محاسبه ضرایب القاء خودی و متقابل –شار مغناطیسی -دوقطبی مغناطیسی 
قانون القاء فاراده–مدارات مغناطیسی –مغناطیسی 

سیستمساختار-یرپذتحریکسلولالکتریکیفعالیت-تشعشعینوری،سنسورهایفیبرهای-ترمیستورها
گلدمانمعادله-نرستمعادله-محیطیعصبی



8ساعت –دی ۱۳جمعه (      يک ششم سوم و مباحث آزمون اول و دوم) سوم  اينترنتيآزمون

بدون سرفصل

هامحاسبه مستقیم، محاسبه با روش مانده)مختلط روش های محاسبه مانده ، انتگرال

وم از یافتن پایه جواب د–روش کاهش مرتبه ) بحث های خاص –حل دستگاه معادالت با روش اپراتوری 
گن صدق کردن تفاضل دو جواب معادله غیرهمگن در معادله هم–مسائل مقدار ویژه –روی پایه جواب اول 

(متناظر ، قضیه آپل،تبدیل به معادالت با ضرایب ثابت

و جمله د–دوجمله ای منفی –هندسی شکست –هندسی –تصادفی خاص برنولی و دو جمله ای متغیرهای 
توزیع پواسن–توزیع یکنواخت گسسته –نوع شکست ای منفی

-فازور)ینوسی تجزیه و تحلیل حالت دایمی س-انتگرال کانولوشن-مبانی مدارات خطی و تغییرناپذیر با زمان
محاسبه )مدارات تشدید-مفاهیم امپدانس و ادمیتانس-پاسخ کامل وگذرا و پاسخ حالت دایمی سینوسی

یت یک مدار ضریب کیف-قضیه انتقال توان ماکزیمم-توان در حالت دایمی سینوسی-(فرکانس تشدید
تحلیل پاسخ گذرا به ورودی سینوسی–تشدید 

تقویت کننده CMRRمحاسبه –تقویت کننده های تفاضلی در حالت تفاضلی و مشترک ACو DCتحلیل 
تفاضلی

ه های منطقی آرای-گیت های سه حالته-دی مالتی پلکسر-مالتی پلکسر-انکودر-دیکودر)مدارات ترکیبی
(PLA–PAL–ROM)برنامه پذیر

مکان هندسی ریشه ها
بر مکان هندسی G(s)H(s)آثار افزودن قطب و صفر به -وقواعد کلی رسم مکان هندسی ریشه ها برای

سری فوریه سیگنالهای متناوب زمان پیوسته و زمان گسسته و خواص آنها

یستم های اصول اولیه تبدیل انرژی ، محاسبه ی انرژی ، کو انرژی، نیرو و گشتاور در س: تبدیل انرژی شامل 
(خطی و غیر خطی) الکترومغناطیسی یک تحریکه و دو تحریکه 

.بررسی خط کوتاه، متوسط و بلند: مدل و عملکرد خط انتقال شامل 
بارپذیری خط انتقال و مسائل مربوط به جبرانسازی

آهنربا-مغناطیس شدگی –شرایط مرزی محیط های مغناطیسی 

لکترومیوگرامالکتروکاردیوگرام،ا-هاکسلی،الکتروانسفالوگرام-مدل هاچکین-مدلسازی الکتریکی سلول



8ساعت –بهمن۱۱جمعه  (   يک ششم چهارم و مباحث آزمون اول تا سوم) چهارمآزمون

بدون سرفصل

انتگرال فوریه-سری فوریه

حل معادالت دیفرانسیل با روش سری های توانی حول نقاط عادی و غیر عادی منظم

-توزیع گاما-ع نهاییتوزی–توزیع نرمال –توزیع نرمال –توزیع یکنواخت پیوسته –تصادفی پیوسته متغیرهای
به دست آوردن توزیع تابعی از یک متغیر تصادفی-توزیع بتا

ترانسفورماتورهای - وTمدارهای معادل سلف های تزویج شده -سلف های تزویج شده سری، موازی و مختلط 
معادالت –معادالت حالت و مسیر حالت-تطبیق مقاومتی و امپدانسی-قضایای انتقال در ترانس –ایده آل 

حالت مدارات غیرخطی و تغییر پذیر با زمان

 ABوAتقویت کننده های قدرت کالس –بررسی شرایط سوئینگ تقویت کننده ها 

تفریق کننده ها –جمع کننده ها –مقایسه کننده ها 

تحلیل سیستم های کنترل در حوزة فرکانس
دیاگرامهای —پهنای باند-پیک تشدید-فرکانس تشدید-پاسخ فرکانسی یک سیستم کنترلی Bode محک

( معیار پایداری نایکوئیست-نمودار نایکوئیست)پایداری نایکوئیست 

زمان پیوسته توسط تبدیل LTIتحلیل سیستمهای -تبدیل فوریه سیگنالهای زمان پیوسته و خواص آنها 
فیلترهای زمان پیوسته-از روی پاسخ فرکانسی LTIتعیین خواص سیستم های -فوریه

.مولدهای تحریک مستقل ، شنت ، سری و کمپوند: شامل  DCماشین 
بررسی مشخصه خارجی در مولدها، تلفات توان و بازده

،  (تپ چنجر) ر تشکیل ماتریس ادمیتانس، مدلسازی ترانسفورماتور سرک متغی: ماتریس های شبکه شامل 
تشکیل ماتریس امپدانس، اثر اضافه ،(RT)تشکیل ماتریس ادمیتانس در حضور ترانسفورماتور تنظیم کننده 

کردن المان راکتیو روی ولتاژ شین ها

دوقطبی الکتریکی–پتانسیل الکتریکی –خطوط میدان الکتریکی –شدت میدان الکتریکی –قانون کلمب 

ترودهای  الک-رفتار الکترود و مدل مداری آن -پالریزاسیون -الکترولیت-واسط الکترود-الکترودها 
،   ECGهای ریزالکترودها،تحریک بافت با استفاده از الکترود،الکترود-الکترودهای ماتریسی -سطحی
 ECGلیدهای



8ساعت –اسفند۲جمعه (         4تا ۱يک ششم پنجم و مباحث آزمون ) پنجمآزمون

سرفصلبدون

لهمسئ-تابعتغییرومتغیرتغییرباPDEبازنویسی)-جزئیمشتقاتبامعادالتمقدمات–فوریهتبدیل
-هاانکآکاتونیفرموخطیشبهدومرتبهمعادالتبندیدسته-الگرانژروش-اختیاریتابعحذف
(ثابتضرایببادرمعادالتاپراتوریروش

بسلولژاندرمعادالت

–تصادفیرهایمتغیاستقالل-تصادفیمتغیرچندازتابعیتوزیعیآوردندستبه–توامتوزیعتابع
ترتیبیآماره–شرطیهایتوزیع

فرکانسیاسخپتعیین-تبدیلتابعصفرهای-شبکهتابع-مدارکلومدارمتغیرطبیعیفرکانس های
آنالوگفیلترهایانواع-مدارات

پایداری–حلقههبهرمحاسبه-منفیفیدبکدرالکترونیکیکنندهتقویت-عملیاتیهایکنندهتقویت
الکترونیکیهایکنندهتقویت

(مورومیلیهایماشین–هاشمارنده-فرکانسکاهنده-رجیسترهاشیفت-هافالپفلیپ)ترتیبیمدارات

لگاریتمدیاگرام-دارتاخیرسیستمهایهندسیمکان-زمانیتأخیردارایکنترلسیستم هایپایداریتحلیل
حوزهدرنسبیپایداریتحلیل-بازحلقهرویازبستهحلقهسیستمفرکانسیپاسختعیین-فازاندازه

بهرهحد-فازحد-بهرهوفازقطعفرکانس-فرکانس

تبدیلتوسطگسستهزمانLTIسیستمهایتحلیل-آنهاخواصگسستهزمانسیگنالهایفوریهتبدیل
گسستهزمانفیلترهایبررسی-فرکانسیپاسخرویازLTIهایسیستمخواصتعیین-فوریه

.موتورهای تحریک مستقل ، شنت ، سری و کمپوند: شامل  DCماشین 
بررسی مشخصه های موتور ، کنترل سرعت در موتورها، تلفات توان و بازده

ار دکوپله،  رافسون، پخش ب-سایدل، روش نیوتون-مفاهیم مقدماتی پخش بار، روش گوس: پخش بار شامل 
DCپخش بار 

قضیه تصویر–اجسام رسانا –قطبی شدگی –شرایط مرزی محیط های دی الکتریک 

فاظت تقویت کننده ح-مسائل فرکانسی تقویت کننده های بیوالکتریک-تقویت کننده الکتروکاردیوگراف
های بیوالکتریک



8ساعت -اسفند۲۳جمعه (   6تا ۱يک ششم آخرو مباحث آزمون ) ششم اينترنتيآزمون

بدون سرفصل

PDEاستفاده از تبدیل الپالس و فوریه در حل -حل داالمبر معادله موج
روش جداسازی متغیرها و استفاده از آن در معادالت موج، حرارت، ) ادامه معادالت با مشتقات جزئی 

(های مشهور معادالت فیزیکی موج، حرارت، الپالسجواب-الپالس

انسیل و حل دستگاه معادالت دیفر–حل معادالت دیفرانسل و معادالت انتگرالی با استفاده از الپالس 
دستگاه معادالت انتگرالی با استفاده از الپالس

نامساوی های -و واریانس شرطی-امید ریاضی شرطی-ضریب همبستگی -کوواریانس-تابع مولد گشتاور
مارکوف و چبیشف

گراف -سدر حوزه فازور و الپال( تلگان-تونن نورتن-هم پاسخی-جمع آثار)قضایای شبکه -دوقطبی ها
تجزیه و تحلیل حلقه و کات ست-تجزیه و تحلیل گره و مش-شبکه

کترونیکیمحاسبه فرکانس قطع پایین تقویت کننده ال–( رگوالتور)تنظیم کننده های ولتاژ –دیود 

Verilogدستورات  –ALV-مدارات آسنکرون 

الت  تحلیل فضای ح-پیش فاز پس فاز–پس فاز –پیش فاز – PI-PD-PIDکنترل کننده های –جبرانسازی
دینامیکیمدلسازی سیستم هایتعیین تابع تبدیل سیستم های مکانیکی و–سیستمهای کنترل 

نمونه برداری-از روی تابع تبدیلLTIتعیین خواص سیستمهای –و خواص آنها zتبدیل الپالس و تبدیل

تحلیل،القاییهایماشیندرنسبیسرعتامواعولغزشمفهومدوار،میدانبررسی:شاملالقاییماشین
بررسی،القاییموتورآزمایشهایالقایی،موتوردرراندمانوتلفاتالقایی،موتورالکتریکیمعادلمدار

هایشروبررسیالقایی،موتورهایاندازیراهالقایی،ماشیندرسرعت-توانوسرعت-گشتاورمشخصه
(مکانیویزمان)هاهارمونیکاثربررسیالقایی،موتورترمزهایروشبررسیالقایی،موتورسرعتکنترل

القاییموتوربر

...وحلقویچندسوتغذیه،شعاعی،توزیعهایسیستم:شاملتوزیعهایسیستممحاسبات

ه الپالس  معادل–انرژی و نیروی الکتریکی -ثابت زمانی رانش بار –محاسبه خازن و مقاومت الکتریکی 
قضیه هم پاسخی  -وپواسن 

روشهای پردازش سیگنال های حیاتی



صبح8جمعه ساعت -فروردين۱۵-آزمون هفتم 

جامع اولآزمون 
صبح8ساعت جمعه -فروردين۲۲–آزمون هشتم 

آزمون جامع دوم




