
ودیپودیاماسهایقطعهانواعشناخت–توانوجریانولتاژ،اولیهمقدمات
هاآنتست

نآکاربردهایوهیدرولیکیمثالازاستفادهبامقاومتوخازنطرزکارباآشنایی

نآکاربردهایوهیدرولیکیمثالازاستفادهبادیودوسلفکارطرزباآشنایی–

نویزرفعفیلترطراحی

ژنراتور،سیگنالاسیلوسکوپ،مثلآزمایشگاهیتجهیزاتباآشناییLCRو...ومتر
آنهاتست

سیموهویهازاستفادهنحوهدی،اماسودیپهایقطعهکردنلحیمآموزش
ایرهاتولحیم

تستوشناختLED،،رگوالتورانواعوسگمنتسونفیوز

مختلفهایرلهباآشنایی–قرمزمادوننوری،دما،سنسورهایتستواندازیراه
کاربردشانو

ترانزیستورهایشناختBJTوMOSFETبهبدونترانزیستورازعملیاستفادهو
طوالنیفرمولهایبردنکار

موتوراندازیراه–امپیآپمداراتازاستفادهوتستDCنرمآموزش–اچپلبا
fritzingسازشبیهافزار

اولفصل 

الکترونیکیمقدمات اولیه الکترونیک، شناخت قطعات و کار با تجهیزات 



 مقدمهههه دنیهههای دیجیتهههال، جبهههر بهههولیی، انهههواع گیهههت ههههای منطقهههی–

دقیق اجزای میکروکنترلر و تفاوت آن با میکروپروسسورشناخت 

 آموزش کار با نرم افزار –آشنایی با واحدهای داخلی آردوینو نانوArduino

 مفاهیم اولیه در کدنویسی به زبانC مثل دستوراتif , while 

 آشنایی با ارتباط سریال آسنکرونUART

 روش نوشتی کد به صورتnonblocking و توابع سطح باال مثلmillis

 آشنایی با واحد مبدل دیجیتال به آنالوگADC –روش استفاده از آرایه ها

راه اندازی سنسورها با ماژول آردوینو

 آشنایی با واحدPWM و مفاهیمduty cycleو تابع رندم

 راه اندازی موتورDC با استفاده ازPWM – راه اندازی ماژولjoystick

 استفاده از ترمینال سریالputty

 آموزش برنامه نویسیobjective و تعریهفclass وobject راه –ههای مختلهف
متنیLCDاندازی 

دومفصل 

آردوینوهای برنامه نویسی و کار با تکنیک 



 طراحی و ساخت یک بازی کامل با استفاده از آموزش های قبلی

 راه اندازی سرو موتور

 راه اندازی سنسورIRو خاموش و روشی کردن المپ با استفاده از ریموت کنترل

 راه اندازی سنسور تشخیص حرکتPIR

 راه اندازیstepper motor

 آموزش طرزکارkeypad و راه اندازی آن

 آشنایی با تکنولوژیRFID پروژه باز و بسته کردن درب با کارت –و راه اندازی آن
RFID

 آشنایی با حافظهEEPROMو استفاده از آن برای ذخیره داده در پروژه ها

راه اندازی سنسور التراسونیک و سنجش فاصله به وسیله آن

 آشنایی با ارتباط سریال مدلSPI ماژول و راه اندازیNRF24L01

 رادیوییپروژه هوشمندسازی خانه با استفاده از امواج

(ادامه)دوم فصل 

آردوینوهای برنامه نویسی و کار با تکنیک 



 آشنایی و دیتاشیت خوانی میکروکنترلرهای خانوادهATMEGA

 استفاده از عملگرهای محاسباتی –آموزش کار با نرم افزار کدویژن

 راه اندازی واحدUART میکروکنترلرATMEGA16

 استفاده از ترمینالrealterm 

 وقفه های خارجی میکروکنترلر و راه اندازی آشناییAVR

 راه اندازیLCD با استفاده از میکروکنترلرAVR

 آشنایی و راه اندازی واحدADC و حافظهEEPROM در میکروکنترلرAVR

 آشنایی با واحدTIMER/COUNTER و راه اندازی آنها

 راه اندازی و شناخت واحدwatchdog

سومفصل 

AVRکار با میکروکنترلر 



 مقدمات و شناخت انواع میکروکنترلرهایARM – آشنایی با خانوادهSTM32 و
LPC17 – آموزش کار با نرم افزارkeil 

 راه اندازی واحدGPIO در میکروکنترلرARM

 راه اندازی واحدUART در میکروکنترلرARM – روش های دی باگ کردن کد با
استفاده از ارتباط سریال 

 راه اندازی واحدهایADC وInterrupt – مفهومnested interrupt – وقفه
های خارجی

 شناخت قطعهled matrixو راه اندازی آن با میکروکنترلر

 پروژهled ساختی مجموعه فونت برای نوشتی روی دات ماتریکس–روان

 ساخت کامل بازیsnake

 آشنایی و راه اندازی میکروکنترلرARM از خانوادهSTM32 – اموزش استفاده از
 STLINKو STM32Cubeنرم افزار 

چهارمفصل 

ARMکار با میکروکنترلر 



 آشنایی با ساختار بردPCB مفاهیم –و روش ساخت آنtrack , via  و...

اتیک آموزش کار با نرم افزار آلتیوم شامل اضافه کردن الیبرری قطعه ها، رسم شم
مدار 

 آموزش طراحیPCBو استاندارهای مربوط به طراحی مدار

 روش های رسم مدار یک الیه و دو الیه

 آموزش استفاده از –طراحی برد با شکل دلخواهAuto Route 

 کار با منویDesign Rules Check نکات –برای قرار دادن استاندارد طراحی
PCBنهایی آماده سازی برد 

م روش ساختی یک فایل الیبرری و اضافه کردن یک قطعه به نرم افزار آلتیو–
برای قطعه های دیپ و اس ام دی foot printروش طراحی 

پنجمفصل 

Altiumاصول طراحی برد الکترونیکی و کار با نرم افزار 



 آشنایی با مفهوم هایhost , router , packet , protocol – آشنایی با پروتکل
IP , TCP , UDPهای 

 آشنایی با مفاهیمinternet  وintranet – آدرس هایprivate وlocal –

برای اتصال multi-taskingمفهوم – Client , serverمفاهیم – DNSپروتکل 
htmlاز طریق browserباز کردن – IPهمزمان به یک 

 نحوه کار باinternet – مفاهیمdomain , host – شناخت میکروکنترلر
ESP8266- راه اندازی ماژولWiFi(ESP12 )– استفاده از ماژول آموزشی

NodeMCU – برقراری ارتباط بیی ماژولESP12 وWiFi

 آشنای با زبان برنامه نویسیhtml – آشنایی با مبانی زبانjava script–

Atomو platform ioآموزش کار با نرم افزار – MQTTاستفاده از مکانیزم 

ششمفصل 

 IOTآموزش 



 راه اندازی –شماتیک مدار موردنظر طراحیIC CH304

 شماتیک برد با طرح موردنظرطراحی

 مربوط به برقراری ارتباط بیی سنسور دمای کدهایLM35  ماژول وESP8266 –
 HiveMQاستفاده از محیط –نمایش داده های خروجی کد روی محیط وب 

broker

هفتمفصل 

پروژه پایانی 


