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 گردد..توضیحات مربوط به روش تدریس پیوست می 1

 نیمسال اول نیمسال تحصیلی: سیانکارش مقطع:

1401-1402 

 برق دانشکده:

 هاستمیو س هاگنالیس :نام درس دکتر علی مددی نام مدرس: 3 :واحد تعداد

 ساعت برگزاری:

 18تا  16:30 شنبهدو -15تا  13:30شنبه یک

 یات مهندسیضریا درس: نیازپیش شماره کالس:

 16:30تا  15 شنبهیک  ساعت پاسخگویی و مشاوره: drmadady@yahoo.com ایمیل:

 اهداف یادگیری:

 عمومی ذیل متمرکز است: هایشایستگیاز  یککدامالف( این درس بر پرورش 

   تفکر انتقادی                           نگرآیندهتفکر                          تفکر سیستمی                                   تفکر خالق  

  مدیریت محیط                          مدیریت حواس                   مدیریت بین فردی                       مدیرت درون فردی 

قرار  موردتوجه( تخصصی در این درس هاارزشو  نگرش سخت و نرم؛ هایمهارت نظری و عملی؛ دانش) هایشایستگیب( پرورش چه 

 ؟گیردمی

 دانش نظری و عملی

 1تدریس: / تکنیک روش

                                  ...( یا یا مدل وسیله کار طرز نمایش) نمایشی                           پرسش و پاسخ                                   سخنرانی 

                       مسئله   مبتنی بر                              یادگیری مشارکتی                    بحث گروهی 

   بازدید علمی                                       آزمایشگاهی                                    مبتنی بر پروژه 

 سایر موارد:....

شیوه ارزشیابی:   

ارزشیابی مستمر 

 (آزمونک)
 نوع ارزشیابی ارزیابی شفاهی های گروهیفعالیت ترممیان امتحان ترمپایان امتحان تکالیف هفتگی

 نمره - - نمره 6 نمره 9 نمره 3 نمره 2

 



طرح درس کاربرگ  

2 
 

 

 منابع:فهرست 
1- A.V. Oppenheim and A.S. Willsky, with S.H. Nawab, Signals and Systems, Prentice-

Hall, Second Edition, 1997. 

2- .R. Buck, M.M. Daniel, and A.C. Singer, Computer Explorations in Signals and 

Systems Using MATLAB, Prentice-Hall, Second edition, 2002. 
 

 تاریخ سرفصل موردمطالعهمنبع 

1, 2 
 گسسته و پیوسته سیگنالهای

و  20/6/1401

21/6/1401 

1, 2 
 مختلط نمایی و پریودیك سیگنالهای

و  27/6/1401

28/6/1401 

1, 2 
 4/7/1401 واحد ضربه و پله توابع

1, 2 
 هاسیستم ترکیب انواع گسسته، و پیوسته هایسیستم تعریف

و  10/7/1401

11/7/1401 

 و بودن خطی پایداری، علیت، پذیری، معکوس حافظه دار بودن، سیستمها، خواص 2 ,1

 بودن زمان از مستقل

و  17/7/1401

18/7/1401 

 پذیری معکوس و علیت پایداری، کانولوشن، رابطه آنها، خواص وLTI های سیستم 2 ,1

  LTIهایسیستم

و  24/7/1401

25/7/1401 

1, 2 
 تفاضلی و دیفرانسیل معادالت اساس بر شده تعریف LTIهای سیستم

و  1/8/1401

2/8/1401 

1, 2 
 گسسته و پیوسته پریودیك هایسیگنال فوریه سری

و  8/8/1401

9/8/1401 

1, 2 
 آن خواص و زمان در پیوسته فوریه تبدیل

و  15/8/1401

16/8/1401 

1, 2 
 آن خواص و زمان در گسسته فوریه تبدیل

و  22/8/1401

23/8/1401 

1, 2 
 زمان در گسسته و پیوسته دو و یك مرتبه  LTIهای فاز سیستم و اندازه مشخصات

و  29/8/1401

30/8/1401 

1, 2 
 نایکوئیست شرط و Aliasing ، برداری نمونه

 و 6/9/1401

7/9/1401 

 با همگرایی نواحی ارتباط آن، خواص و همگرایی نواحی تعریف و الپالس تبدیل 2 ,1

 زمان در پیوسته های سیستم و علیت پایداری خواص

و  13/9/1401

14/9/1401 

 خواص با همگرایی نواحی ارتباط آن، خواص و همگرایی نواحی ، تعریف Zتبدیل  2 ,1

 زمان در گسسته هایعلیت سیستم و پایداری

و  20/9/1401

21/9/1401 

1, 2 
 LTI هایسیستم خروجی محاسبهدر آنالیز و Z و  الپالس تبدیل کاربرد

 و 27/9/1401

28/9/1401 

1 
 های مخابراتی و کنترلیسیستمفیلترها، 

و  4/10/1401

5/10/1401 


