
....بسم  رب الشهدا و الصدیقین
با سالم

خوب اوال تبریک که سال اولی است که . سندي که پیش رو دارید تمام حرف هاي یک سال باالیی براي ترم سوم است
اساتید و خوانده اید را در کالسهاي امیرآباد و از زبان بهتریند درسهاي باال تمام روزتان را پر می کند و آنچه شنیده اید و دیدی

.برق کشور به سمع و نظرتان خواهد رسید

ل از خواندن مسائل توجه کنید که ضمانت اجرایی و قانون بلیکن قخوب ؛ سر خط مبحث در این سند بر حول انتخاب واحد است
.باشدراهگشااما می تواند براي اکثرتان نیستنانوشته شده اي براي این مطالب

ریاضیات مهندسی و ، ترم سوم مهندسی برق عبارتند از مدار الکتریکی یکدرس اصلی3: درسهاي اصلی)الف

و احتماالت بر گردنش سنگینی می کند جاي آمار هم همین ترم راگر بین شما کسی هست که ذمه ي آما. الکترومغناطیس 
.است

ی و باسابقه بردارن دکتر با استاد قدیمرا از دو منظر می توان بررسی نمود نخست عزیزانی که دوست دارند الکترومغناطیس
اي کنکور بسیار مناسب است و مرجع درس کتاب کنکور تالیف جزوه و سیر مطالب ایشان بر!محمدطاهري بهترین اتخاب است

پس اگر این استاد را انتخاب . تصحیح برگه ي ایشان صفر ویکی است و صحبت استاد تند تند با لهجه است. خودشان است
دفتر منظم و مرتبی داشته باشید و -2جلو بنشینید و از استاد سوال بپرسید-1:وب هم یاد بگیرید نمودید و دوست داشتید خ

پس اگر چنین نکردید مطمئن باشید که بعد از مدتی حل . پلیر هم بسیار سودمند خواهد بودmp3جزوه را پیاده کنید هرچند که 
در صورتی که کالس تازه  ! خواهد چربیدالکترومغناطیسک بر و گزارشکار آز فیزیهاتمرین هاي مدار یک و شرح وقایع فیلم

!بروید

جدیدشان نیز به نوبه ي خود از اساتید یا. هم گزینه ي خوبی استها، خانم دکتر یوسفیا خانممخصوصر یگبراي گروه د
. ولی ممکن است روش نمره بندي بهتري داشته باشندندارنددر درس سابقهبه اندازه ي  دکتر محمدطاهري دانشکده اند ولیکن 

.ایشان اولین ترمی است که قصد الکترومغناطیس درس دادن دارند و سبقه و عقبه اي از ایشان در دست نیست

ایشان . هاي فرد دانشکده استدرس مخصوص دکتر راشد در ترمچندین سال است که ریاضی مهندسی :ریاضی مهندسی
کتاب . سابقه  ي علمی خوبی دارند، تمرین هاي منظمی ارائه می دهند و در تمارینشان از مقاالت و متلب هم استفاده می کنند

براي اولین بار این درس را ارائه می جوان تر این حوزه اند که دیدکتر محمدپور هم از اسات. مرجع درس هم تالیف خودشان است
البته کسانی که می خواهند سیگنال با دکتر اخایی . دهند ولی تسلط نسبتا خوب و کاربردي اي به دروس مخابرات میدان دارند

.بردارند نمی توانند با ایشان درس بردارند

! اساتید خیلی تفاوتی با هم ندارند. تین خوب استشروع برق و یک درس رو:1مدار الکتریکی 

بچه ها راضی و ازاخالقشانهستندو شبکههم استاد مخابرات یک شاه منصوريدکتر (باز می کنمآمارپرانتزي هم براي 
دکتر  کبریایی هم استاد ؛آمار را دارنداولین ارائهترمد این نو از جمله اساتیدي است که براي درس بسیار وقت می گذاربودند

)پرانتز بسته   !با خودتان. اطالعات شما بیشتراستشان دروس کنترل اند و از نحوه ي درس دادن آمار



برداشتن این .صبح میزبان عالقمندان به حوزه ي الکترونیک دیجیتال و معماري کامپیوترست7دکتر نوابی شیرازي منطقی
کسانی که لطف نموده و مدار . درس بیشتر به کسانی توصیه می شود که عالقمند به سیستم هاي دیجیتال و الکترونیک هستند

بته برداشتن دسته جمعی و همه باهم این درس اولویت ال.را در ترم گذشته پاس کردند هم اکیدا توصیه می شود که بردارند
!پاس کردن آن دارد4یا ترم 3بیشتري نسبت به ترم 

القمند به برداشتن زودتر دروس این دو رشته را دانشجویانی که ع. هم همین طور براي عالقمندان به مخابرات و کنترلسیگنال
و پایه ي فهم اکثر مفاهیم اصلی برق می ر مسائل ریاضی مهندسی استمباحث آن دید کاربردي ت. توصیه میشوددارند حتما 

با توجه به اولویت هاي ئه دادند و به این درس مسلطند؛ اس را ارچندین ترم این درو هم دکتر صباغیان دکتر اخایی هم . باشد
را اخذ نماییدهرکدامزمانی و ظرفیتی 

می توان عالوه بر سه درس اصلی سیگنال و منطقی را هم پاس کرد ولی هیچ کاري را بدون هدف انجام 3هرچند که ترم 
!ون به هم ریختن چارت دانشکده بدون هدف به درد سر آتی ش نمی ارزد؛ چندهید 

:بسته هاي پیشنهادي

گاه فیزیک و عمومیکارگاه آزمایش-ریاضی مهندسی–الکترومغناطیس -مدار یک عادي برق
...منطقی و –ریاضی مهندسی –الکترومغناطیس –1مدارمخصوصا الکترونیک و سیستم دیجیتال----پیشنهاد اول و بهتر

...سیگنال و -// -//  -//   مخصوصا کنترل و مخابرات----------پیشنهاد دوم
ریاضی و منطقی–سیگنال –1مدار !قطعیقدرتگرایش نه به 

ریاضی  –الکترومغناطیس / منطقی–1الکترونیک -2مدارپاس کرده هامدار یک 

.درس بردارند که پیشنهاد نمی شود5عزیزانی هم که اعتماد به نفس کافی دارند می توانند 

نیازيهم یین نیست و پیش گزارش و پروژه و کوییز هم شامل میشه بعالوه اآزمایشگاه هاي باال مثل پ:نکته ي خیلی مهم

!)غلط زبان فارسی توش گذاشتم که بفهمید جدي میگم!(برنداریدآز مدارخیلی خطرناکه پس خواهشاً 

.با هم فاصله ندارند؛ مراقب باشیدساعت بیشتر3دو درس منطقی و الکترومغناطیس پایان ترمامتحان:نکته

.زبان تخصصی به آنان که زبان متوسط رو به رشد دارند هم توصیه میشود خیلی هم وقت نمی برد:نکته

از طریق می توننتو این مدت ساله کنند و کال شرایط خاص 5موارد خاصند یا می خواهند کار هم بکنند یا کههایینآ: نکته 

!دنرو بپرسایمیل و تلفن سوال هاي شخصی 

و من اهللا التوفیق

کزازي


