
آنالینبرگزاری به صورت 

به انم عاِلم یب مهتا
مرا گرامي بدارنور فهم و به تاريكي هاي فكر پروردگارا خارج كن مرا از 



های آزمایشی کارشناسی ارشد             آزمون
مهندسی برق بینش            

های اصلی موسسه آموزش عالی بینش، یکی از برنامه
جهت آمادگی دانشجویان در    های آزمایشی انجام آزمون

بیشترین  هایی که کنکور کارشناسی ارشد است ، آزمون
کسب را با آزمون اصلی داشته و دانشجویان با مشابهت 

در آزمون عملکرد بهتری ها، در این آزمونتجربه 
.دهندکارشناسی ارشد از خود  نشان  می

دپارتمان تخصصي مهندسي برق بینش با استفاده از 
هایي با رشته مهندسي برق آزمونترین كادر اساتید مجرب

.كندميبرگزار را باالترین كیفیت 

.موفقیت شما آرزوی قلبی ماست





جدول ضرایب دروس 



(دي 19جمعه )آزمون اول 

سرفصلبدون

(تحلیلیتوابع،ریمانکوشیقضایای،مشتقوحد)-مختلطتوابع-مختلطاعدادمقدماتیمباحث

تابعدرتغییروتغیرمدرتغییربادیفرانسیلمعادلهیکبازنویسی-دیفرانسیلمعادالتتشکیل-اولیهتعاریف:مقدمات
خوددرسخپابرایالزمهایالمانکهمسائلی-دارندگیریانتگرالعملبهنیازتنهاکهدیفرانسیلیمعادالتحل-

استدیفرانسیلمعادله
حل–ازسانتگرالعامل–کامل–برنولی–خطیاولمرتبه–همگن–پذیرجدایی–اولمرتبهدیفرانسیلمعادالت
تابعتغییریامتغیرتغییربادیفرانسیلمعادالت

پیشامدهااستقالل–شرطیاحتمال-احتمالمفاهیم–هامجموعهجبر-ترکیبیآنالیز

تمدارا-انرژیوتوان–(وابستهمنابع-مستقلمنابع-سلفها-خازنها-مقاومتها)مداراجزای-کیرشهفقوانین
-گرهحلیلت)مقاومتیمداراتتحلیلروشهای(مثلثستاره،موازیسری،اتصال-موازیاتصال-سریاتصال)مقاومتی
کارنقطهعیینت-(تقارن–منابعانتقال-آثارجمع-ونورتنتوننمعادلمدار-جریانتقسیم-ولتاژتقسیم-مشتحلیل
-طیخغیروخطیمقاومتیمداراتدرتوانماکزیممانتقال-غیرخطیمقاومتهایاتصال-غیرخطیمقاومتیمدارات
(امپآپمدارات)آلایدهعملیاتیهایکنندهتقویت-مقاومتیمداراتدرپاسخیهموتلگانقضیه

FETوBJTترانزیستورهایباجریانمنابع–FETوBJTترانزیستورهایDCتحلیل

منطقیرهایعملگ–هاپرچم–عالمتبدونودارعالمتسیستمهایدرتفریقوجمع-مبناءتبدیلواعدادسیستمهای
ترانزیستورسطحدر

تبدیلتابعحاسبةمبرایمیسونقانون-حساسیتواغتشاشحذفبرفیدبکاثرات-تبدیلتابع-الپالستبدیلمرور
شرایطووساننفرکانستعیین–هرویتزراوثروشباپایداریوداخلیپایداریمفهوم–پایداریتعریف-سیستمیک

نسبیپایداری–مرزیپایداری

مهمهایسیگنال-فردوزوجسیگنال-توانوانرژیسیگنال-متناوبسیگنال-پیوستهزمانوگسستهزمانهایسیگنال
معلومخروجیورودیزوجچندوضابطهرویازآنخواصتعیینوسیستم-گسستهزمانوپیوستهزمان

ها،یچپسیماندوکتانسیمحاسبهخطی،غیروخطیمغناطیسیمداراتتحلیل:شاملمغناطیسیمدارهایتحلیل
هستهتلفاتبررسیها،پیچسیمدرالقاییولتاژیمحاسبه

ت،قدرضریباصالحمختلط،توان،ایلحظهتوانوادمیتانسامپدانسمفاهیم،فازورها:شاملمقدماتیمفاهیم
(تلفبدونهکوتاخطدر)مختلطتوانپخشکردن،پریونیتفاز،هراساسبرتحلیلوتجزیهمتعادل،فازسهمدارهای

مغناطیسیاسکالروبرداریپتانسیل–Bمغناطیسیشارچگالی–دائمالکتریکیهایجریان

سنسورهای–خازنیسنسورهای–القاییسنسورهای–پلمدارات–مقاومتیسنسورهای–جابجاییسنسورهای
ترموکوپلها-دماییسنسورهای–پیزوالکتریک



(بهمن10جمعه )-به همراه مرور 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)اولمرتبهسیستمهایدایمیحالتوگذراپاسختحلیل-خطاعملکردی

زماندماننگذراپاسخمهممشخصههای-ضربهوپلهورودیبهپاسخ)دوممرتبهسیستمهای-(شیب
عهایتاببهصفروقطبافزودن(فراجهشدرصد-فراجهشماکزیمم-نشستزمان-اوجزمان-صعود
تبدیلتابعغالبقطبهای-تبدیل

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

اتترانسفورماتور،محاسباتترانسفورماتورایدهال،محاسباتترانسفورماتورواقعی،تلف:ترانسفورماتورشامل
یمولتاژآزمایشهایترانسفورماتور،پریونیتدرترانسفورماتور،راندمانترانسفورماتور،درصدتنظ
وردرشرایطغیرترانسفورماتور،اتوترانسفورماتورها،موازیکردنترانسفورماتورها،بهرهبرداریترانسفورمات

(Tap changer)نامی،ترانسفورماتوردارایسرکمتغیر

فاز،سهفاز،تک)محاسبهیاندوکتانسوظرفیتخطوطمختلف:محاسبهیپارامترهایخطوطانتقالشامل
قایالقایالکترومغناطیسیوال)،محاسبهیولتاژالقایی...(متعادل،نامتعادل،متقارن،نامتقارنو

درهادیهایمجاورخطوطانتقال(الکترواستاتیکی

ونیرویانرژیگشتاور–محاسبهضرایبالقاءخودیومتقابل–شارمغناطیسی-دوقطبیمغناطیسی
قانونالقاءفاراده–مداراتمغناطیسی–مغناطیسی

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



(اسفند1جمعه )-به همراه مرور آزمون هاي قبلي-آزمون سوم 

سرفصلبدون

هامحاسبهمستقیم،محاسبهباروشمانده)مختلطروشهایمحاسبهمانده،انتگرال

ومازیافتنپایهجوابد–روشکاهشمرتبه)بحثهایخاص–حلدستگاهمعادالتباروشاپراتوری
گنصدقکردنتفاضلدوجوابمعادلهغیرهمگندرمعادلههم–مسائلمقدارویژه–رویپایهجواباول

(متناظر،قضیهآپل،تبدیلبهمعادالتباضرایبثابت

وجملهد–دوجملهایمنفی–هندسیشکست–هندسی–تصادفیخاصبرنولیودوجملهایمتغیرهای
توزیعپواسن–توزیعیکنواختگسسته–نوعشکستایمنفی

-فازور)ینوسیتجزیهوتحلیلحالتدایمیس-انتگرالکانولوشن-مبانیمداراتخطیوتغییرناپذیربازمان
محاسبه)مداراتتشدید-مفاهیمامپدانسوادمیتانس-پاسخکاملوگذراوپاسخحالتدایمیسینوسی

یتیکمدارضریبکیف-قضیهانتقالتوانماکزیمم-تواندرحالتدایمیسینوسی-(فرکانستشدید
تحلیلپاسخگذرابهورودیسینوسی–تشدید

تقویتکنندهCMRRمحاسبه–تقویتکنندههایتفاضلیدرحالتتفاضلیومشترکACوDCتحلیل
تفاضلی

ههایمنطقیآرای-گیتهایسهحالته-دیمالتیپلکسر-مالتیپلکسر-انکودر-دیکودر)مداراتترکیبی
(PLA–PAL–ROM)برنامهپذیر

مکانهندسیریشهها
برمکانهندسی G(s)H(s)آثارافزودنقطبوصفربه-وقواعدکلیرسممکانهندسیریشههابرای

سریفوریهسیگنالهایمتناوبزمانپیوستهوزمانگسستهوخواصآنها

یستمهایاصولاولیهتبدیلانرژی،محاسبهیانرژی،کوانرژی،نیرووگشتاوردرس:تبدیلانرژیشامل
(خطیوغیرخطی)الکترومغناطیسییکتحریکهودوتحریکه

.بررسیخطکوتاه،متوسطوبلند:مدلوعملکردخطانتقالشامل
بارپذیریخطانتقالومسائلمربوطبهجبرانسازی

آهنربا-مغناطیسشدگی–شرایطمرزیمحیطهایمغناطیسی

لکترومیوگرامالکتروکاردیوگرام،ا-هاکسلی،الکتروانسفالوگرام-مدلهاچکین-مدلسازیالکتریکیسلول



(اسفند22جمعه)-به همراه مرور آزمون هاي قبلي-آزمون چهارم 

سرفصلبدون

انتگرالفوریه-سریفوریه

حلمعادالتدیفرانسیلباروشسریهایتوانیحولنقاطعادیوغیرعادیمنظم

-توزیعگاما-عنهاییتوزی–توزیعنرمال–توزیعنرمال–توزیعیکنواختپیوسته–تصادفیپیوستهمتغیرهای
بهدستآوردنتوزیعتابعیازیکمتغیرتصادفی-توزیعبتا

ترانسفورماتورهای-وTمدارهایمعادلسلفهایتزویجشده-سلفهایتزویجشدهسری،موازیومختلط
معادالت–معادالتحالتومسیرحالت-تطبیقمقاومتیوامپدانسی-قضایایانتقالدرترانس–ایدهآل

حالتمداراتغیرخطیوتغییرپذیربازمان

 ABوAتقویتکنندههایقدرتکالس–بررسیشرایطسوئینگتقویتکنندهها

تفریقکنندهها–جمعکنندهها–مقایسهکنندهها

تحلیلسیستمهایکنترلدرحوزةفرکانس
دیاگرامهای—پهنایباند-پیکتشدید-فرکانستشدید-پاسخفرکانسییکسیستمکنترلی Bodeمحک

(معیارپایدارینایکوئیست-نمودارنایکوئیست)پایدارینایکوئیست

زمانپیوستهتوسطتبدیلLTIتحلیلسیستمهای-تبدیلفوریهسیگنالهایزمانپیوستهوخواصآنها
فیلترهایزمانپیوسته-ازرویپاسخفرکانسیLTIتعیینخواصسیستمهای-فوریه

.مولدهایتحریکمستقل،شنت،سریوکمپوند:شامل DCماشین
بررسیمشخصهخارجیدرمولدها،تلفاتتوانوبازده

،(تپچنجر)رتشکیلماتریسادمیتانس،مدلسازیترانسفورماتورسرکمتغی:ماتریسهایشبکهشامل
تشکیلماتریسامپدانس،اثراضافه،(RT)تشکیلماتریسادمیتانسدرحضورترانسفورماتورتنظیمکننده

کردنالمانراکتیورویولتاژشینها

دوقطبیالکتریکی–پتانسیلالکتریکی–خطوطمیدانالکتریکی–شدتمیدانالکتریکی–قانونکلمب

ترودهایالک-رفتارالکترودومدلمداریآن-پالریزاسیون-الکترولیت-واسطالکترود-الکترودها
، ECGهایریزالکترودها،تحریکبافتبااستفادهازالکترود،الکترود-الکترودهایماتریسی-سطحی
 ECGلیدهای



(فروردين20جمعه)آزمون پنجم به همراه مرور ازمونهاي قبلي 

سرفصلبدون

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

بسلولژاندرمعادالت

–تصادفیرهایمتغیاستقالل-تصادفیمتغیرچندازتابعیتوزیعیآوردندستبه–توامتوزیعتابع
ترتیبیآماره–شرطیهایتوزیع

فرکانسیاسخپتعیین-تبدیلتابعصفرهای-شبکهتابع-مدارکلومدارمتغیرطبیعیفرکانسهای
آنالوگفیلترهایانواع-مدارات

پایداری–حلقههبهرمحاسبه-منفیفیدبکدرالکترونیکیکنندهتقویت-عملیاتیهایکنندهتقویت
الکترونیکیهایکنندهتقویت

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

لگاریتمدیاگرام-دارتاخیرسیستمهایهندسیمکان-زمانیتأخیردارایکنترلسیستمهایپایداریتحلیل
حوزهدرنسبیپایداریتحلیل-بازحلقهرویازبستهحلقهسیستمفرکانسیپاسختعیین-فازاندازه

بهرهحد-فازحد-بهرهوفازقطعفرکانس-فرکانس

تبدیلتوسطگسستهزمانLTIسیستمهایتحلیل-آنهاخواصگسستهزمانسیگنالهایفوریهتبدیل
گسستهزمانفیلترهایبررسی-فرکانسیپاسخرویازLTIهایسیستمخواصتعیین-فوریه

.موتورهایتحریکمستقل،شنت،سریوکمپوند:شامل DCماشین
بررسیمشخصههایموتور،کنترلسرعتدرموتورها،تلفاتتوانوبازده

اردکوپله،رافسون،پخشب-سایدل،روشنیوتون-مفاهیممقدماتیپخشبار،روشگوس:پخشبارشامل
DCپخشبار

قضیهتصویر–اجسامرسانا–قطبیشدگی–شرایطمرزیمحیطهایدیالکتریک

فاظتتقویتکنندهح-مسائلفرکانسیتقویتکنندههایبیوالکتریک-تقویتکنندهالکتروکاردیوگراف
هایبیوالکتریک



(ارديبهشت3جمعه )-جامع اول-آزمون ششم

سرفصلبدون

PDEاستفادهازتبدیلالپالسوفوریهدرحل-حلداالمبرمعادلهموج
روشجداسازیمتغیرهاواستفادهازآندرمعادالتموج،حرارت،)ادامهمعادالتبامشتقاتجزئی

(هایمشهورمعادالتفیزیکیموج،حرارت،الپالسجواب-الپالس

انسیلوحلدستگاهمعادالتدیفر–حلمعادالتدیفرانسلومعادالتانتگرالیبااستفادهازالپالس
دستگاهمعادالتانتگرالیبااستفادهازالپالس

نامساویهای-وواریانسشرطی-امیدریاضیشرطی-ضریبهمبستگی-کوواریانس-تابعمولدگشتاور
مارکوفوچبیشف

گراف-سدرحوزهفازوروالپال(تلگان-تونننورتن-همپاسخی-جمعآثار)قضایایشبکه-دوقطبیها
تجزیهوتحلیلحلقهوکاتست-تجزیهوتحلیلگرهومش-شبکه

کترونیکیمحاسبهفرکانسقطعپایینتقویتکنندهال–( رگوالتور)تنظیمکنندههایولتاژ–دیود

Verilogدستورات–ALV-مداراتآسنکرون

التتحلیلفضایح-پیشفازپسفاز–پسفاز–پیشفاز– PI-PD-PIDکنترلکنندههای–جبرانسازی
دینامیکیمدلسازیسیستمهایتعیینتابعتبدیلسیستمهایمکانیکیو–سیستمهایکنترل

نمونهبرداری-ازرویتابعتبدیلLTIتعیینخواصسیستمهای–وخواصآنها zتبدیلالپالسوتبدیل

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

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

القاییموتوربر

...وحلقویچندسوتغذیه،شعاعی،توزیعهایسیستم:شاملتوزیعهایسیستممحاسبات

هالپالسمعادل–انرژیونیرویالکتریکی-ثابتزمانیرانشبار–محاسبهخازنومقاومتالکتریکی
قضیههمپاسخی-وپواسن
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