
  دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت پاییزه ترم 

در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها، پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي آموزشی مهندسی برق را 
   نماید.با بهره گیري از اساتید مجرب جهت استفاده عموم دانشجویان و صنعت گران برگزار می 

  این دوره ها شامل :

 MATLAB ( از مقدماتی تا پیشرفته)  
  آموزش میکرو کنترلرAVR 

  آموزش میکرو کنترلرARM 

  آموزش پردازندهFPGA 

  آموزش پردازندهDSP 

 مشخصات کامل این دوره ھا بھ شرح زیر می باشد:

  

 AVRدوره آموزشی میکروکنترلر  -١
  ساعت ۴٠ مدت دوره :

  ٢٠:٠٠الی  ١٧:٠٠سھ شنبھ  –شنبھ یک روز و ساعت برگزاری :
  پژوھشکده الکترونیک –ضلع شمال دانشکده راه آھن  محل برگزاری :
  تومان ٢۵٠٫٠٠٠ ) : داخل دانشگاهھزینھ دوره ( 
  تومان ٣۵٠٫٠٠٠ ) :خارج دانشگاهھزینھ دوره (
  ١٩/٧/٩۴ شروه دوره :
  ١/٩/٩۴ پایان دوره :

  
  سرفصل دوره :

  کامپیوتربررسی مختصر معماري 

  آشنایی با میکروکنترلرAVR 

  بررسی معماريRISC  وCISCبه صورت اجمالی و بیان تفاوت هاي آن ها 

  بررسی انواع خانواده هايAVR  مانند(XMEGA,MEGA,Tiny,AT90s,…) 

 آشنایی با منابع تولید پالس ساعت 

 )آشنایی با انواع منابع ریستReset Sources( 

 بررسی اجمالی اصول زبانC  مقدماتی 

  بررسی واحدI/O 

 آشنایی کامل با مفاهیم وقفه(Interrupt) 

  آشنایی با تایمر/ کانتر درAVR 

  بررسی کاملTimer 0 ،Timer 1 ،Timer 2 

 )بررسی مدل هاي مختلف تایمر/ کانتر و کار با تایمر ضد هنگWatch dog Timer( 

  کار با واحدInput Capture 



 گ در آشنایی با مفاهیم کاربري آنالوAVR 

 ) چگونگی تبدیل یک سیگنال آنالوگ به دیجیتالAnalog To Digital Converter( 

  آشنایی با مفاهیم کاربري آنالوگ درAVR 

  کار باADC و آشنایی با آن 

 )چگونگی تبدیل یک سیگنال آنالوگ به دیجیتالAnalog To Digital Converter( 

 فریم سریال آشنایی با مفاهیم ارتباط سریال و نحوه تولید 

  راه اندازي واحدSPI 

  کار با واحدUSART  میکروکنترلرAVR 

  
 

 ARMدوره آموزشی میکروکنترلر  -٢
  ساعت ۴٠ مدت دوره :

  ٢٠:٠٠الی  ١٧:٠٠شنبھ  دو – شنبھ روز و ساعت برگزاری :
  پژوھشکده الکترونیک –ضلع شمال دانشکده راه آھن  محل برگزاری :

  تومان ٣٠٠٫٠٠٠ ) : ھزینھ دوره ( داخل دانشگاه
  تومان ۴٠٠٫٠٠٠ ) :خارج دانشگاهھزینھ دوره (
  ١٨/٧/٩۴ شروه دوره :
  ٢/٩/٩۴ پایان دوره :

  سرفصل دوره :
  آشنایی با معماري پردازندهARM  و تفاوت آن با سایر پردازنده ها 
  آشنایی با پردازندهAT91SAM7S256  ساخت شرکتATMEL : 
  آشنایی با کامپایلرKEIL : 

 برنامه HEX* آموزش ایجاد پروژه جدید جدید، برنامه نویس و ساخت فایل 

 * استفاده از دیباگر نرم افزاري و تست برنامه قبل از پروگرام کردن

 )نحوه پروگرام کردنPrograming: ( 

 H-JTAGو نرم افزار  wiggler* آموزش نحوه پروگرام کردن آي سی توسط پروگرامر 

 USBو پروگرام کردن آي سی توسط کابل  SAM-BA* استفاده از امکان 

 )آشنایی با واحدPower Management Controller(PMC : 

  داخلی میکرو  PLL* انتخاب منبع کالك داخلی، خارجی و یا استفاده از 

 )Main Clock* انتخاب فرکانس اصلی سیستم(

 ) آشنایی با واحدParallel Input Output(PIO:   

 ن به عنوان ورودي و یا خروجی * نحوه تنظیم هر پی

  داخلی براي هر پین pullup* امکان استفاده از مقاومت هاي 

 * فعال کردن و یا غیر فعال کردن وقفه براي هر پین



  راه اندازيLCD و نوشتن توابع براي استفاده از  2*16کاراکتريLCD 
 )راه اندازي واحدAnalog Digital Converter (ADC : 

 مورد نیاز براي کار با این واحد* نوشتن توابع 

 نحوه اتصال سنسورهاي آنالوگ به این واحد و برنامه نویسی براي آن ها *

  راه اندازي واحدUSART: 

 (…,RS232, RS485 , Iso7816 ,IrDA)* آشنایی با مدهاي کاري متفاوت این واحد از قبیل

 USART* ایجاد ارتباط بین دو میکرو، ارسال و دریافت اطالعات از طریق 

  

 DSP پردازندهدوره آموزشی  -٣
  ساعت ٣٠ مدت دوره :

  ٢٠:٠٠الی  ١٧:٠٠ شنبھدو - شنبھ روز و ساعت برگزاری :
  پژوھشکده الکترونیک –ضلع شمال دانشکده راه آھن  محل برگزاری :

  تومان ٣٠٠٫٠٠٠ ) : ھزینھ دوره ( داخل دانشگاه
  تومان ۴۵٠٫٠٠٠ ) :خارج دانشگاهھزینھ دوره (
  ١٨/٧/٩۴ شروه دوره :
  ٢٣/٨/٩۴ پایان دوره :

  
  سرفصل دوره :

  آشنایی با مفهوم پردازندهDSP 
  آشنایی با خانواده هاي مختلف پردازنده هايDSP  شرکتTI  و ادوات سخت افزاري آن ها 
  آموزش کار با کامپایلرCCS V5 )Code Composer Studio( 
  برنامه نویس اسمبلی براي پردازنده هايDSP 
  مبانی مدیریت حافظه و ایجاد فایلLINKER 
 INITIALIZATION یا بارگذاري برنامه ها 
  اصول برنامه نویسیc/c++   برايDSP 
  کتابخانه هايCSL  و نحوه ایجادCSL هاي شخصی 
  کاربردهايDSP سیگنال دیجیتال)(پردازش سیگنال دیجیتال،کنترلر 
 Boot loading  و بارگذاريDSP 
  اصول طراحی سخت افزاري براي پردازنده هايDSP   شرکتTI 

  
  
 

 FPGA (XILINX)دوره آموزشی  -۴
  ساعت ۵٠ مدت دوره :

  ٢٠:٠٠الی   ١٧:٠٠شنبھ سھ  –شنبھ یک روز و ساعت برگزاری :
  پژوھشکده الکترونیک –ضلع شمال دانشکده راه آھن  محل برگزاری :

  تومان ٣۵٠٫٠٠٠ ) : ھزینھ دوره ( داخل دانشگاه
  تومان ۴۵٠٫٠٠٠ ) :خارج دانشگاهھزینھ دوره (
  ١٩/٧/٩۴ شروه دوره :



  ١۵/٩/٩۴ پایان دوره :
  

  سرفصل دوره :
  آشنایی با مدارات منطقی قابل برنامه ریزي 
  آشنایی با CPLD  وFPGA  هاي شرکتXILINX 
  آشنایی با نرم افزارISE: 

  نحوه ایجاد پروژه در محیط نرم افزار 
  آشنایی با شبیه سازي پروژه در محیطISim   وModeISim 

 نحوه پیاده سازي پروژه در محیط شماتیک 
 آموزش زبان توصیف سخت افزاري )VHDL( 

  هاي برنامه نویسی آشنایی با قالب کلی زبان هاي توصیف سخت افزاري و تفاوت آن ها با سایر زبان 
 تعریف پورت هاي ورودي، خروجی و دوطرفه 
 آشنایی با انواع سیگنال ها و متغیر ها و نحوه تعریف آن ها 
 استفاده از فرامین شرطی و کنترلی 
  داده هاي برداري درVHDL 
  استفاده از کدVHDL   به عنوان یکcomponent  در برنامه نویسی 

  ترتیبیپیاده سازي مدارات ترکیبی و  
  آموزش استفاده ازIPCORE ها و انجام پروژه هاي ترکیبی 
 :پروژه هاي عملی 

 segment-7شمارنده با قابلیت نمایش بر روي   -1

 USARTراه اندازي پروتکل ارتباطی  -  2

 SPIراه اندازي پروتکل ارتباطی   -3

 ADCراه اندازي مبدل آنالوگ به دیجیتال   -4

  به آنالوگ راه اندازي مبدل دیجیتال  -5

  PS2برقراري ارتباط با پورت   - 6
 

 ( مقدماتی تا پیشرفتھ) MATLABدوره آموزشی  -۵
  ساعت ٧٠ مدت دوره :

  ١۶:٣٠الی  ١٣:٣٠شنبھ دو -شنبھ  روز و ساعت برگزاری :
  پژوھشکده الکترونیک –ضلع شمال دانشکده راه آھن  محل برگزاری :

  تومان ١٩۵٫٠٠٠ ) : ھزینھ دوره ( داخل دانشگاه
  تومان ٣٠٠٫٠٠٠ ) :خارج دانشگاهھزینھ دوره (

  ١٨/٧/٩۴ شروه دوره : 
  ٢٨/٩/٩۴ پایان دوره :

 
  سرفصل دوره :

  آشنایی با محیطMATLAB  پرکاربردو استقاده از توابع 
  شناخت انواع آرایه ها درMATLAB ( .... ، عددي، رشته اي، سلولی ، ساختمانی ) 
  ) روند کنترل برنامهProgramming ( 



 رسم انواع نمودارهاي دو بعدي ، سه بعدي و رویه 
 کار با انواع توابع ریاضیاتی و محاسباتی 
 حل معادالت خطی و غیر خطی 
 حل معادالت دیفرانسیل 
  تبدیل کدMATLAB به سایر زبان هاي برنامه نویسی 
  کار با فایل هاي متنی ( خواندن و نوشتن درEXCELL, WORD, TEXT ( 
 کار با توابع زمانی 
  محیط  درکارGUI (رابط گرافیکی کاربر ) 
  کار در محیطSIMULINK 

  آشنایی مقدماتی با شبکه هاي عصبی
  
  

کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به پژوهشکده الکترونیک واقع در ضلع  تجه
  شمال دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت مراجعه نمایید

  
  021-77240487تماس : شماره 
     

 
  
 
 


