تٌام خذا
« فزم طزح درس »
دانشکده :مهندسی پسشکی رشته :مهندسی پسشکی گرایش :بالینی
تعداد واحد عملی - :عنوان درس پیشنیاز :مبانی الکترونیک

مقطع :کارشناسی

نام درس:از مبانی الکترونیک و دیجیتال تعداد واحد نظری2 :

نام مدرس :الهام اطلسی روشنی تمام وقتنیمه وقتمدعو

محل برگساری:

کالس آزمایشگاه 
ّذف کلی درس  :اشٌایی عولی داًشجَیاى تا هفاّین هذاری ،الکتزًٍیکی ٍ هذارّای هٌطقی

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

اشٌایی تا قطعات پایِ هذاری :هقاٍهت ،خاسى  ،سلف (اًَاع ٍ ًحَُ تعییي هقذار آًْا)

ّفتِ دٍم

اشٌایی تا دستگاُ ّای هَجَد در آسهایشگاُ :هٌثع تغذیِ ،DCهٌثع تغذیِ ،ACهَلتی هتز ٍ جعثِ تقسین هقاٍهت

ّفتِ سَم

اشٌایی تا دستگاُ ّای هَجَد در آسهایشگاُ :اسیلَسکَج ٍ اًذاسُ گیزیْای  ،DC ،ACسهاى تٌاٍب ٍ اختالف فاس

ّفتِ چْارم

آشٌایی تا قطعات الکتتزًٍیکی :هعزفی قطعات الکتزًٍیکی اشٌایی تا اًَاع دیَد هشخصِ ّا ٍ کاتزدّای آًْا تست
سالهت دیَد

ّفتِ پٌجن

کار تا دیَدّا :یکسَساسی ًین هَج ،تزرسی ًحَُ عولکزد ٍ هشخصِ ّای ٍیَد سًذ

ّفتِ ششن

کار تا دیَدّا :آشٌایی تا تزاًسفَرهاتَر یکسساسی ًین هَج تا تزاًسفَرهاتَر تا فیلتز خاسًی ٍ تذٍى آى

ّفتِ ّفتن

هذارّای تزش تا سًذ ،یکسَ ساسی توام هَج

ّفتِ ّشتن

هذارّای-clamperپیک دتکتَر ،چٌذ تزاتز کٌٌذُ ّای ٍ لتاصی

ّفتِ ًْن

اشٌایی تا دستگاُ wrve-tracerاشٌایی تا تزاًشیستَر ٍ طزاحی آى در ًقطِ کار خاص

ّفتِ دّن

اهتحاى ًین تزم

ّفتِ یاسدّن

اشٌایی تا قطعات هذارّای هٌطقی ،تزاشِ ّای ٍ TTLکیت ّای هٌطقیAND, NAND

ّفتِ دٍاسدّن

آشٌایی تا تزاشِ ّای  ٍCMOSهفَْم تاخیز درGate

ّفتِ سیشدّن

طزاحی هذارّای تزکیثی ٍ دیکذر7447

ّفتِ چْاردّن

راُ اًذاس 7-segدیکذرّا

ّفتِ پاًشدّن

اًکذرّا ،هالتی پلکز ٍ دی هالتی پلکز

ّفتِ شاًشدّن

اهتحاى پایاى تزم

تَجِ:
ًحَُ ارسشیاتی فعالیت داًشجَ در طی دٍرُ :حضَر در کالسً 6 :وزُ

در صَرت تغییز هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّز ًیوسال السم است فزم هزتَطِ هجذدا تَسط استاد هحتزم تکویل ٍ جْت تِ رٍس رساًی در اختیار آهَسش داًشکذُ ٍ سایت ٍاحذ قزار گیزد.

اهتحاى ًین تزمً 5:وزُ

پایاى تزمً 4:وزُ

هٌاتع هطالعاتی:
-1دستَر کار آسهایشگاُ هثاًی الکتزًٍیک ٍ دیجیتال ًَشتِ دکتز فزیذٍى ًَشیزٍاى -هٌْذسی فزٌّگً -شز اهٌیاى
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