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 فصل اول

 جلسه اول

 مفهوم الکتریسیته 

 هدف الکترونیک 

 مفهوم ولتاژ الکتریکی 

 مفهوم جریان الکتریکی 

 توضیح مفاهیم ولتاژ، جریان و مقاومت در سیستم های هیدرولیکی 

  الکتریکیتوضیح مقاومت 

 قانون اهم 

 ولتاژ های AC و DC  

 مفهوم توان الکتریکی 

 واحد اندازه گیری توان 

 قطعات الکتریکی DIP و SMD 

 نمایش نحوه مونتاژ قطعات DIP و SMD 

 استفاده از قطعات DIP روی  Breadboard  

 استفاده از پنس در کار با قطعات  SMD 

 تفاوت ها، مزایا و معایب قطعات DIP و SMD نسبت به هم 

 Heat Sink 

 انواع سایز های قطعات SMD و اسم آن ها 

 استفاده از دیتاشیت قطعات برای انتخاب بهترین سایز و شکل قطعه 

 نمایش انواع مقاومت های دیپ 

 توان مقاومت های دیپ 

 خواندن مقدار مقاومت های دیپ 



 

 

 نمایش انواع مقاومت های  SMD 

 خواندن مقدار مقاومت های  SMD 

 ایش ساده روشن کردن یکیک آزم LED و نکات آن و استفاده از مقاومت در آن 

 

 جلسه دوم

 مقاومت های Pull Up و  Pull Down 

 معرفی قطعه  Dip Switch 

 روشن و خاموش کردن ال ای دی با میکروسوییچ 

 Pull up  و  pull down 

 افت ولتاژ مقاومت 

 خازن 

 تاثیر مقاومت در کنار خازن 

 شارژ و دشارژ خازن 

 انواع خازن های دیپ 

 خواندن مقدار خازن های دیپ 

 انواع خازن های اس ام دی 

 خازن های اس ام دی سرامیکی 

 خازن های آلومینیومی 

 مقاومت معادل و سلف معادل داخلی یک خازن 

 خازن ایده آل و خازن واقعی 

 یک آزمایش ساده با خازن 

 استفاده از خازن در تغذیه میکروکنترلر ها 

  خازنBypass 

 



 

 

 جلسه سوم

 آشنایی با قطعه سلف 

 یکای اندازه گیری و نماد سلف 

 نحوه عملکرد سلف 

 مدلسازی سلف با مدار هیدرولیکی 

 تناظر بین سلف و خازن 

 مدلسازی عملکرد مدار سلف و مقاومتی 

 مدار مدلسازی شده سلف و خازن موازی 

 آشنایی با شکل ظاهری سلف 

 مدل های  DIP 

 مدل های  SMD 

  مدارهای دیجیتالیکاربرد سلف در 

 رفتار سلف در مدار دیجیتالی 

 المان ها از دیدگاه ac و  DC 

 مدار کامل برای رفع اکثر نویزها 

 آشنایی با قطعه ی دیود 

 مدلسازی آبی دیود 

 آشنایی با شکل ظاهری دیود 

 مدل های  DIP 

 تشخیص جهت عبوری دیود 

 مدل های  SMD 

 ولتاژ  drop out 

 پروژه اول (ی تشخیص پایه هاLED) 

 استفاده دیود در مدارهای دیجیتالی 

 نماد دیود و نامگذاری پایه ها 



 

 

 کاربرد دیود 

  موتورdc 

 

 جلسه چهارم

 منبع تغذیه 

 پیچ های تنظیم ولتاژ و جریان در منابع تغذیه 

 عالمت های CC و CV روی منابع تغذیه 

 مولتی متر 

 پروب های متصل به مولتی متر ها و انواع آن 

  های نوک تیز برایاستفاده از پروب Bread Board ها و دالیل آن 

 نحوه اندازه گیری جریان با مولتی متر 

 LCR متر  

 نحوه استفاده از اهم متر 

 اهم متر های  Auto Range 

 نحوه استفاده از ولت متر 

 تست اتصال کوتاه )تست بوق( با مولتی متر 

 تست دیود با مولتی و بدست آوردن ولتاژ  Drop 

 ری اندازه یک سلفنحوه اندازه گی 

 تست سالمت ترانس با LCR متر 

 انواع Bread Board 

  سوراخ و تفاوت آن با 1000برد Bread Board 

 اسیلوسکوپ 

 نمایش سیگنال های الکتریکی روی اسیلوسکوپ 

 تفاوت اسیلوسکوپ های آنالوگ و دیجیتال 

 پیچ تنظیم Time/Div یا Sec/Div 



 

 

 پیچ تنظیم Volt/Div 

 استخراج مولفه های DC و AC یک موج در اسیلوسکوپ 

 Trigger در اسیلوسکوپ 

 سیگنال ژنراتور 

 انواع سیگنال ها و فرکانس های متفاوت در سیگنال ژنراتور ها 

 پیچ تنظیم روی سیگنال ژنراتور ها برای تنظیم دامنه موج 

 Checksum 

 پنس 

 پنس آنتی الکترواستاتیک 

 سیم چین و کف چین 

 سیم لخت کن اتوماتیک 

  پرس دستی برای نصب سر سیم )وایرشو(، سوکت های تلفن ودستگاه LAN و … 

 کولیس دیجیتال و آنالوگ 

  

 جلسه پنجم

 نحوه استفاده دستگاه های اتوماتیک مونتاژ از قطعات SMD 

 نمایش Ferrite Bead در سیم های USB 

  ی کلیات لحیم کار(Soldering) 

 هویه 

 انواع هویه های آنالوگ و دیجیتال 

  های هویهانواع سر 

 سیم لحیم )قلع( و انواع آن 

 روغن لحیم 

 مایع فالکس 

 تفاوت روغن لحیم و مایع فالکس 



 

 

 انواع قلع کش 

 استیشن لحیم کاری 

 روش های متفاوت مونتاژ برد های الکترونیکی 

 وان قلع 

  سوراخ 1000لحیم کردن یک قطعه دیپ روی برد 

 ویژگی یک اتصال لحیم سالم 

 ویژگی اتصاالت نادرست لحیم 

 )سردی لحیم )سردی قلع 

 لحیم کردن قطعات SMD ریز 

 لحیم کردن چند قطعه SMD کوچک اهم از مقاومت، خازن، دیود و ترانزیستور 

 لحیم کردن یک میکروکنترلر SMD 

 اسپری های تمیز کننده قطعات الکترونیکی 

 ترمینال فشاری 

 فونیکس 

 وارنیش 

 سیم فلت 

  استفاده از وارنیش وHot Air 

 

 جلسه ششم 

 LED 

 و پید یها مدل SMD قطعه LED 

 مشترک کاتد و مشترک آند میمفاه 

 Diffuser 

 seven Segment 

 یرو اعداد شینما تست  seven segment 



 

 

 چییسو پید 

 7 کی کنترلSegment  چییسو پید اب 

 بازر 

 وزیف 

 یا شهیش یها وزیف ولتاژ و انیجر خواندن روش 

 و پید یها وزیف انواع SMD 

 رگوالتور  LM7805 

 رگوالتور سطح 2 از استفاده روش 

 

 جلسه هفتم

 ستیچ سنسور 

 یکیالکترون یها ستمیس در استفاده مورد یها سنسور انواع 

 ینور  سنسور 

 یرطوبت سنسور 

 یدما سنسور LM35 آن یانداز  راه و 

 یها هیپا کردن دایپ LM35 تیتاشید و نترنتیا از استفاده با 

 سنسورها انتخاب در مهم یفاکتورها 

 تالیجید یسنسورها 

 سنسور Human Detector و  PIR 

 رله (Relay) 

 رله انواع 

 رله نیبوب ای لیکو 

 مفهوم (NC) Normally Closeو (NO) Normally Open   

 جامد حالت یها رله  SSR 

 یها رله  Latch 



 

 

 یها رندهیگ و ها فرستنده ( IRقرمز  مادون) 

 یها رندهیگ و ها فرستنده کاربرد  IR 

 رندهیگ و فرستنده انواع  IR 

 یس یآ یمعرف  TSOP1738 

 یس یآ کاربرد TSOP1738 مختلف یها موتیر یها کد خواندن در 

 رندهیگ فرستنده یها جیپک IR هم کنار 

 یها رندهیگ فرستنده با دیسف و اهیس رنگ صیتشخ پروژه  IR 

 با رندهیگ و فرستنده مدار کی یطراح IR 

 

 جلسه هشتم

 ستوریترانز 

 تالیجیآنالوگ و د یها ستمیدر س ستوریکاربرد ترانز 

 ستوریترانز  BJT 

 رستویترانز کیشمات BJT 

 یها ستوریترانز NPN و  PNP 

 یها، کانال ها یهاد مهین ستور،یترانز یساختار داخل N و  P 

 ستوریترانز کی یها هیپا  BJT (collector,base,emitter) 

 ستوریاشباع ترانز هیقطع و ناح هیناح 

 و پیانواع د شینما SMD ستوریترانز 

 ستوریمدار ساده با ترانز کی یطراح 

 پروژه اول ( ستوریچراغ با ترانز کیروشن کردن  NPN) 

 پروژه دوم  (ستوریو ترانز یبا استفاده از سنسور نور  یمدار کامال کاربرد کیو ساخت  یطراح PNP) 

 یها ستوریترانز  MOSFET 

 ماسفت یها هیپا  (S,D,G) 

 پل H ست؟یچ 



 

 

 نگتونیدارل ستوریترانز 

 

 جلسه نهم 

 پروژه اول (چشمک زدن دو led  انیدر م یکیبه صورت) 

 آاستابل براتوریو یمدار مولت لیتحل  (Astable) 

 کاربرد مدار 

 سرعت چشمک زدن رییتغ led ها 

 ساز هینرم افزار شب  fritzing  

 کیشمات طیرسم در مح 

 برد بورد طیرسم در مح 

 یاتیکننده عمل تیتقو   (Operational Amplifire) 

 کاربرد  op-amp 

 کیشمات  op-amp 

  یشکل ظاهر  op-amp 

 LM324 

 یها هیشماره پا صیتشخ IC تیتاشید یاز رو 

 Op-amp  دهد؟ی انجام م یچه کار 

 گر سهیمدار مقا (comparator) با آپ امپ 

 ومتریپتانس 

 ومتریها و طرز کار پتانس هیپا 

 (میکن یم شیآزما ندهیکه در آ یمدارات یبخش آپ امپ یپروژه دوم )طراح 

 پروژه سوم  (رندهیفرستنده و گ IR) 

 (یو مشک دیپروژه چهارم )سنسور رنگ سف 

 پروژه پنجم  (رندهیبا فرستنده و گ ریساخت دزدگ IR) 

 موجود در مدار قبل یبا المان ها ریمدار دزدگ یطراح 



 

 

 استفاده از Buzzer یبجا led به عنوان  load 

 مدار یابی بیع یبرا ینکته کاربرد 

 آپ امپ یخروج انیجر تیتقو 

 پروژه ششم  (موتور یبرا وریمدار درا یطراح DC) 

 ( مفهوم درایورDriver) 

 چریآرم 

 ی موتورها تیخاصDC 

 وریمدار درا یطراح 

 مدار پل اچ  (H) 

  راه انداز( موتور با  یپروژه هفتمIC وریدرا L293D) 

  



 

 

 فصل دوم

 جلسه اول

 کروکنترلرهایمقدمات کار با م 

 روند آموزش در فصل دو 

 تالیجیآنالوگ و د میمفاه 

 آنالوگ گنالیس 

 تالیجید گنالیس 

 کیصفر و  یمفهوم منطق ها 

 رندهیادگیدر ذهن خالق  یسوال 

 کروکنترلریدرون م یفضا یساز  هیشب 

 کیکار با منطق صفر و  یابزارها 

 جبر بول 

 جبربول یعملگرها 

 انواع عملگرها 

  حت()جدول صدرستی جدول 

  یمنطق یها تیگ ینماد مدار 

 یمنطق یها تیگ یجدول درست 

 یمنطق یکاربرد عبارت ها 

 ها تیگ یستور یمدار ترانز 

 ینر یبا یمبنا 

 تیمفهوم با 

  ینر یبدون عالمت با ایاعداد عالمت دار 

 مالیهگزادس یمبنا 



 

 

 کروکنترلرهایبا م هیاول ییآشنا 

 ساختار IC ها 

 کروکنترلریم ای کروپروسسوریم یتیب زیاصطالح سا 

 ست؟یچ کروکنترلریم 

 کروپروسسوریم 

 کروپروسسوریبا م کروکنترلریتفاوت م 

 کروکنترلریم یچند نمونه از قطعات داخل 

 دوره نیاستفاده شده در ا یکروکنترلرهایانواع م 

 کروکنترلریدر دستان م ندهیآ 

 کروکنترلریشکل و ظاهر انواع م 

 یمدل ها DIP کرویم AVR 

  هایمدل SMD کرویم ARM 

 یکروهایم  ARM 

 یمرحله ا اتیعمل یدر بازار برا جیرا یکروهایم 

 کروکنترلرهایانتخاب م یارهایمع 

 FPGA 

 

 جلسه دوم

 نویبا ماژول آردو ییآشنا 

 نانو نویبا ظاهر آردو ییآشنا 

 نانو نویبرد آردو یاجزا 

 مدل نانو یها یژگیها و و نیپ یمعرف 

 یسیو نرم افزار کدنو نویکار با ماژول آردو 

 نوینرم افزار آردو 

 نرم افزار طینوشتن کد در مح 



 

 

 پروژه اول 

 ییروند اجرا led چشمک زن 

 کد لیتحل led چشمک زن 

 بخش setup 

 شبخ  loop 

 ساخت چشمک زن مدل تپش قلب 

 اول فیتکل 

 پروژه دوم 

  کیروشن خاموش کردن led از برد رونیب 

 برد یها نیاطالعات درمورد پ 

 کد یساز  ادهیروند پ 

  سومپروژه 

  نویآردو کرویولت با م 220المپ  یراه انداز 

 یسیروند کار مدار و کدنو 

 رسم مدار 

 یبستن مدار و مشاهده خروج 

 پروژه چهارم 

 رقص نور با مجموعه led 

 کد برنامه رقص نور 

 دوم فیتکل 

 

 جلسه سوم

 به زبان یسیدر کدنو هیاول میمفاه C 

 در نرم افزار یسیکدنو یبدنه اصل Arduino 

 commentها 



 

 

 فرمت نوشتن  comment 

 نوشتن لیدال  comment 

 دستور  pinMode 

 تابع  (function) 

 Semicolon ( ; ) 

 compiler 

 دستور digitalWrite 

 رهایمتغ (variables) 

 در برنامه ریمتغ کیکردن  فینحوه تعر 

 مفهوم scope توابع یبرا 

 داخل برنامه یرهایانواع متغ 

 پروژه اول(کیو روشن کردن  یها به عنوان ورود نیاستفاده از پ led د یبا کل) 

 دستور digitalRead 

 یدستور شرط if 

 دستور else 

 پروژه دو( مNOT پروژه اول یکردن منطق خروج) 

 پروژه سوم ( ،با هربار زدن دکمهLED  پنج بار چشمک بزند) 

 پروژه چهارم  (با یساخت درب اتوبوس LED د یو کل) 

 برطرف کردن مشکل Bounce 

  (یولت در پروژه درب اتوبوس 220پروژه پنجم )استفاده از المپ 

  کار متفاوت( 2 یبرا دیکل کیپروژه ششم )استفاده از 

  پروژه قبل به صورت سه حالته( یپروژه هفتم )راه انداز 

  واحد کیدستور شمارش با گام 

 عملگر % 

 دستور elseif 



 

 

  رفع مشکلoverflow ریمتغ کی 

 

 جلسه چهارم

 درمورد دستور یلیتکم ینکات if 

 نوشتن شرط if با عدد 

 نوشتن شرط if ریبا متغ 

 داخل یا سهیعملگر مقا if 

  یعالمت تساو کیبا  یعبارت شرط کیمشکل نوشتن 

 دستور while(1) 

 عالمت یعدم فراموش یبرا یروش  ( == ) 

 یشرط یعملگرها ریسا 

 فرمان دادن( یبرا دیپروژه اول )استفاده همزمان از دو کل 

 الیارتباط سر 

 کرویاز م رونیب یایارتباط با دن یبرقرار  یراه ها 

  یمشکالت روش مواز 

 الیمشکالت روش سر 

 الیدر ارتباط سر یانتقال تیقالب با 

 مفهوم عبارت UART 

 آسنکرون  (Asynchronous) 

 واحد یها میس UART 

 میمفاه Half duplex  و  Full duplex 

 مفهوم عبارت USART 

 مفهوم  Baud Rate 

 الیسر یارتباط ها یکیزیف هیال 

 الیارتباط سر  RS232 



 

 

 ارتباط یکیزیسطح ف  RS232 

 TTL 

 تیب parity 

 انواع  parity 

 نقطه ضعف  parity 

 ارتباط یبرا نویفرض آردو شیپ ماتیتنظ  UART 

 الیارتباط سر یبرا نویآرد ماتیتنظ 

 دستور  Serial.begin 

 دستور  Serial.print 

 الیپورت سر یارسال شده رو یداده ها شینما 

 نویدر نرم افزار آردو الیپورت سر شینما طیمح 

 فرمت نوشتن عبارات new line و carriage return 

 دستور  Serial.println() 

 الیبا فرمت متفاوت در پورت سر رهایچاپ کردن متغ 

 عدد مورد استفاده یفرمت و مبنا رییتغ 

 عدد کیارقام اعشار  رییتغ float  

  کاراکترها یاسککد 

 الیدرگاه سر یکد اسک شیعلت نما 

 یکاراکتر معادل هر عدد اسک شینما 

 کروکنترلریبا م یساخت جدول اسک 

 دستور  Serial.write() 

 باگ ید یبرا الیاستفاده از ارتباط سر 

 شینما overflow ریشدن متغ 

 از نوع ریمتغ  uint8_t 

 با نوع ریمتغ نیتفاوت ا  unsigned Char 



 

 

  باگ یدمفهوم 

 دستور  for 

 الیپورت سر قیداده ها از طر افتیدر 

 الیروند خواندن داده در ارتباط سر 

 دستور  Serial.available 

 دستور  While 

 دستور  Serial.read 

 روش خواندن داده در  Serial.read 

 مفهوم  Verify 

 نویدر آردو الیسر نالیروش ساده باز کردن ترم 

 (الیسر یورود قیاز طر کرویم یر یگ میپروژه دوم )تصم 

  فرمان دادن( یکاراکتر برا کی یعبارت بجا کیپروژه سوم )استفاده از 

 کی صیروش تشخ  string 

 نوع ریمتغ  String 

 نوشتن تابع  (function) 

 کاربرد توابع 

 کد تابع محاسبه فاصله دو نقطه 

 تابع  sqrt 

 تابع  pow 

 Syntax 

 Variable Casting 

 دستور += 

 یسیرمورد ساختار زبان برنامه نود ینکته ا C 

 دستور  reserve 

  کیکد فرمان دادن به مدار با string 



 

 

 جلسه پنجم

  الیارتباط سر یراه انداز USART یداخل یسترهایبا استفاده از رج  AVR 

 ستریرج یتهایشناخت ب  UDR 

 ستریرج یتهایشناخت ب  UCSRA-C 

  پروژه( نوشتن کد ارسال بااول USART  استفاده از کتابخانهبدون stdio.h ) 

 پروژه دو( از افتینوشتن کد درم USART بدون استفاده از کتابخانه  stdio.h ) 

 الیهمزمان از پورت سر افتیارسال و در 

 با ییآشنا  interrupt 

 با مفهوم ییآشنا  stack 

 با مفهوم ییآشنا  FIFO 

  (یوقفه خارج یپروژه سوم )راه انداز 

 دستور asm ( sei )# 

 روشن و خاموش کردن (پروژه چهارم led وقفه نیدر روت دیبا کل( 

 وقفه یسترهایبا رج ییآشنا 

 میمفاه rising edge  وfalling edge 

 

 جلسه ششم

 ی چندبعد یها هیآرا(Multi Dimension Array)  

 For های تو در تو 

 دستور    Switch  

 (ADC) Analog to Digital Convertor 

 فرمول تبدل  ADC 

 Resolution 

 Aref (Vref) 



 

 

 پروژه اول (استفاده از ADC خواندن ولتاژ  یبرا) 

 دستور  analogRead 

 زیروش برطرف کردن نو 

 ونیبراسیکال 

 ولتمتر ساخته شده با ستمیس یابی بیع ADC 

 استفاده از ولتمتر ساخته شده با ADC 

 (یمقاومت میولتاژ حاصل از تقس یر یپروژه دوم )اندازه گ 

 

 جلسه هفتم

 قطعه کیاز  هیو شناخت اول تیتاشیاستفاده از د 

 یسنسور دما تیتاشید LM35 

 برنامه کیکد  یساز  نهیبه 

 sleep mode کروکنترلریم یبرا 

  راه انداز( یپروژه اول LM35) 

  ساخت( دماسنج با حالت  ستمیس کیپروژه دومemergency یدما کی یبرا )خاص 

 در پروژه سنسور دما گریتر تیاستفاده از اشم 

  استفاده از تابع( پروژه سومtone ومتر یخوانده شده از پتانس گنالیبا س) 

  تابعmap 

  ساخت( پروژه چهارمled  چشمک زنadjustable ( ری)سرعت متغ)چشمک زدن 

  دستورtoggle 

  استفاده از تابع( پروژه پنجمmap ه یبازه اول ریبدون دانستن مقاد) 

 راتییهوشمند بازه تغ ییشناسا یبراشده  یطراح ستمیکد س ADC 

 حذف نو( یداده ها زیپروژه ششم ADC) 

 ساده نیانگیروش م 

 وزن دار نیانگیروش م 



 

 

 جلسه هشتم

 با مبحث  ییآشناPWM 

 میمفاه duty cycle  در  یو فرکانس کارPWM 

  دستورanalogWrite 

  دستورparseInt 

  تابعconstrain 

  راه انداز ( یپروژه اول led RGB  با استفاده ازPWM) 

  راه انداز( موتور  یپروژه دومDC  باPWM) 

 با  ییآشناtimer نویدر آردو 

  دستورrandom 

  مفهومrandom seed 

 

 جلسه نهم

  استفاده ازPWM کنترل دور موتور یبرا 

 از  یادآور یIC L293D موتور( وری)درا 

  استفاده از( پروژه اولPWM یراه انداز  یبرا )موتور 

 با  ییآشناjoystick 

 Right Angel Pin Header 

  راه انداز( یپروژه دوم joystick) 

  راه انداز( موتور با  یپروژه سومjoystick) 

  حرکت موتور با( پروژه چهارمjoystick )در دو جهت 

 استفاده از دکمه رو( یپروژه پنجم joystick یمد کار  نییتع یبرا )موتور 

 



 

 

 جلسه دهم

 User Interface 

  راه انداز پروژه( موتور  یاولDC الیبا منو در ارتباط سر) 

  دستورgoto 

 Command الیسر نالیترم یها 

 نالیمفهوم ترم 

 نالیترم شیدستور پاک کردن صفحه نما 

 نالیترم Putty 

 در  الیارتباط سر ماتیتنظputty 

 

 جلسه یازدهم

 با مفهوم  ییآشناclass  کالس( در زبان(C++ 

 با مفهوم  ییآشناobject ( در زبان ی)شC++ 

  راه انداز( یپروژه اول LCD یکیگراف) 

  استفاده از کالسliquidCrystal 

  دستورbegin از کالس .liquidCrystal 

  دستورblink از کالس .liquidCrystal 

  دستورnoBlink از کالس .liquidCrystal 

  دستورprint از کالس .liquidCrystal 

  دستورcursor از کالس .liquidCrystal 

  دستورclear از کالس .liquidCrystal 

  دستورwrite از کالس .liquidCrystal 

  دستورdisplay از کالس .liquidCrystal 

  دستورnoDisplay از کالس .liquidCrystal 



 

 

  دستورscrollDisplay از کالس .liquidCrystal 

  دستورautoScroll از کالس .liquidCrystal 

  دستورhome از کالس .liquidCrystal 

 نما( عبارت  شیپروژه دوم“hello world!”یرو LCD) 

 نما( یرو الیارتباط سر یورود شیپروژه سوم LCD) 

 نما( شمارش با  هیثان شیپروژه چهارمLCD) 

 )( تابعleftToRight 

 )( تابعRightToLeft 

 حرکت نوشته ها رو( یپروژه پنجم LCD) 

 نما( یعدد رو شیپروژه ششم LCD) 

 

 دوازدهمجلسه 

 . دستورcreateChar  از کالسliquidCrystal 

 با طرزکار  ییآشناCompiler 

  مفهوم زبانAssembly 

 زیگذر و حذف نو نییپا لتریساخت ف 

  روشن کردن( پروژه اولLCD ز یبدون نو) 

 در زبان  ریمتغ رهیساختار حافظه ها و ذخC 

 (در حافظه با عالمت ) *  یاستفاده از آدرس داده ها 

  مفهومpointer 

 نما( یعبارت رو نیچند شیپروژه دوم LCD )پشت سر هم 

  آدمک( یپروژه سوم )شروع ساخت باز 

 یرو یموجود در کد اسک ریکاراکتر غ کی شیروش ساخت و نما LCD 



 

 

 جلسه سیزدهم

  آدمک و مانع( یپروژه اول )ساخت باز 

 نما( شیعبارت ها در وسط صفحه نما شیپروژه دوم LCD) 

  دستورstrlen از کالس .liquidCrystal 

 با مفهوم  ییآشناmemory violation 

 

 جلسه چهاردهم

  نوعStatic رهایاز متغ 

 )پروژه اول )ساخت آدمک و مانع 

 )پروژه دوم )حرکت آدمک و مانع 

  حرکت دادن آدمک با استفاده از( پروژه سومjoystick) 

 باگ مشکالت کد ید 

 نما( عبارت  شیپروژه چهارمgame over یرو LCD) 

 (الیسر نالیترم یکسب شده رو ازیامت شیپروژه پنجم )نما 

 

 جلسه پانزدهم

 آن تیتاشیکامل با سرو موتور و د ییآشنا 

  کالسservo.h 

  دستورattach. 

  دستورwrite. 

 چرخاندن موتور( یبرا ومتریپروژه اول )استفاده از پتانس 

 (ینوسیسرو به صورت س یپروژه دوم )حرکت بازو 

 فرمان به موتور سرو( یبرا الیسوم )استفاده از ارتباط سر پروژه 

 



 

 

 جلسه شانزدهم

 کامل با امواج  ییآشناIR 

 رندهیکامل با قطعه گ ییآشنا IR  مدلTSOP17 

 ونیمفهوم مدوالس 

 ونیانواع مدوالس 

 ونیمدوالس AM  وFM 

 یلترهایف Band Pass  از نوعnarrow 

 گنالیمفهوم س carrier 

 نما( رندهیگ یخروج گنالیس شیپروژه اول IR لوسکوپ یاس یرو) 

  استفاده از کتابخانهIR نویدر آردو 

  کالسIRrecv  در زبانCنوی++ آردو 

  دستورenableIrIn. 

  دستورblink13True. 

  دستورdecode. 

  دستورresume. 

  کنترل( موتیر یکدها صیو تشخ یپروژه دوم )راه انداز 

 با عالمت ) & ( ریدستور استفاده از آدرس متغ 

  کنترل( موتیدکمه از ر کیپروژه سوم )خاموش و روشن کردن المپ با 

  دکمه متفاوت( 2پروژه چهارم )چشمک زن چراغ و روشن/خاموش کردن با 

 

 جلسه هفدهم

 کامل با سنسور  ییآشناhuman detector تشخ(حرکت  صیPIR) 

  روشن کردن چراغ با استفاده از سنسور( پروژه اولhuman detector) 

 حرکت( صیپروژه دوم )ساخت چشمک زن با المپ با تشخ 



 

 

  روش ساختن کالس وobject 

  مفهومinstantiation 

 و تابع از نوع  تایمفهوم دprivate ای public 

  ساخت چشمک زن( 2پروژه سوم led یبا استفاده از کالس بند) 

 

 جلسه هجدهم

 با  قیدق ییآشناstepper motor و انواع آن 

 یموتور و ژنراتور  میمفاه 

  انواعstep حرکت موتور  یهاstepper 

  چرخش( پروژه اولstepper) 

  چرخش( پروژه دومstepper )وابسته به زمان 

 IC یها transistor array 

  راه انداز(موتور  یپروژه سومstepper  با استفاده ازL293D) 

  کنترل جهت حرکت موتور( پروژه چهارمstepper) 

 

 جلسه نوزدهم

 با  ییآشناKeypad 

  روش کار با انواعKeypad 

 یساختمان داخل Keypad ها 

  راه انداز( یپروژه اول Keypad  با استفاده از کتابخانهKeypad.zip) 

  دستورgetKey. 

 (الیسر نالیترم یزده شده رو دیکل شیپروژه دوم )نما 

  دستورaddEventListener. 

  دستورgetState. 



 

 

  استفاده از( کیپروژه چهارم Keypad یبرا )حروف و اعداد همزمان 

  استفاده از دو( پروژه پنجمobject دو کاربرد مختلف از  یبراKeypad )به صورت همزمان 

 (تالیجیقفل د ستمیپروژه ششم )ساخت س 

 از نوع  ریمتغString 

  عالمت‘(null (‘/0 

 کیبا  هیآرا کیمقدار  سهیمقا String 

 

 جلسه بیستم

 یبا تکنولوژ  ییآشنا RFID 

 بارکد دار،  ییشناسا یانواع کارت ها(RFID  و)… 

 RFID ویپس یها 

  طرز کارRFID سیالکترومغناط یها با القا 

 ( فرستندهRFID (tag 

 رندهیگ (RFID (reader 

 یانواع مدل ها tag 

  روش استفاده ازreader 

  انواعRFID  یها براساس فرکانس کار 

 با ماژول  ییآشناreader EM-18 

  راه انداز پروژه اول(ماژول  یreader نویبا آردو) 

  علت مشکل استفاده همزمان ازRFID و رفع آن نویو آردو 

  خواندن کد ارسال شده توسط( پروژه دومtag  یبه صورت کاراکتر) 

 )( دستورSerial.readBytes 

 یولت 12درب  یبا قطعه زبونه برق ییآشنا 

  هیمنبع تغذ کیدرب با  یزبونه برق یراه انداز 

  تست کردن دو( پروژه سومtag  کیبا reader) 



 

 

 باز کردن درب برق( کارت  کیبا  یپروژه چهارمRFID )مشخص 

  راه انداز( یپروژه پنجم buzzer  توسط ماژولreader) 

 باگ کردن پروژه ید 

  ساختن مدار( پروژه ششمlearner   ییشناسا یبرا دیکل کیبا tag ) ها و استفاده از آن 

 

 یکمجلسه بیست و 

 با حافظه  ییآشناEEPROM 

  استفاده از کتابخانهEEPROM.h نویدر آردو 

  دستورwrite. 

  دستورlength. 

 حافظه  یآدرس ها تیمحدودEEPROM 

  دستورread. 

 در  تیبا کیبزرگتر از  یداده ها رهیذخEEPROM 

  دستورput. 

  دستورsizeof 

 مختلف در چند خانه پشت هم از حافظه  یروش نوشتن داده هاEEPROM 

  راه انداز( یپروژه اول EEPROM ر یمتغ نیو نوشتن و خواندن چند) 

 روش پاک کردن حافظه نوشته شده 

 در دفعات نوشتن و خواندن از حافظه  تیمحدودEEPROM 

  استفاده از( پروژه دومEEPROM کد  رهیذخ یبراtag) 

  دستورget. 

  استفاده از چند کارت( پروژه سومRFID د کیباز کردن  یبرا)رب 

 س( درب باز کن با  یکاربرد ستمیپروژه چهارمRFID ه یقطع و وصل شدن منبع تغذ طیبا در نظر داشتن شرا) 

 



 

 

 جلسه بیست و دوم

 (ک یامواج فراصوت )التراسون 

 سونار( کیبا سنسور التراسون ییآشنا( 

 عملکرد سنسور سونار وهیش 

  شناخت ماژول سونارSRF05 

 به صورت چندگانه کروکنترلریم یها هیاستفاده از پا یروش ها 

  مفهومmultiplex کردن 

  زمان رفت و برگشت صوت( صیسنسور سونار و تشخ یپروژه اول )راه انداز 

  دستورdelayMicrosecond 

  دستورpulseIn 

 (ک یپروژه دوم )ساخت فاصله سنج با سنسور التراسون 

 )پروژه سوم )ساخت سنسور دنده عقب خودرو 

 

 جلسه بیست و سوم

 با ارتباط  ییآشناSPI 

 کروکنترلرهایم نیب تایروش سنکرون کردن ارسال د 

  ارتباط دو طرفه با استفاده ازMaster  وSlave 

 الیارتباط سر یکار  یانواع مدها (Full duplex  وhalf duplex) 

 یها هیبا پا ییآشنا MISO ،MOSI ،SCK  وSS 

 ها با استفاده از  کروکنترلریروش شبکه کردن مSPI 

  از  هیپا کیبا استفاده از  کروکنترلریم یادیشبکه کردن تعداد زروشMaster 

 با مفهوم  ییآشناBUS 

 با مفهوم  ییآشناpipe 

 با مفهوم  ییآشناAcknowledge 



 

 

 ماژول  تیتاشیها و خواندن د یژگیبا و ییآشناNRF24L01 

  راه انداز( ماژول  یپروژه اولNRF24L01) 

 یاستفاده از  کتابخانه ها SPI.h  وNrf24L01.h 

 شده در کتابخانه  فیتعر یتابع ها یمعرفRF24.h 

  (نویدو برد آردو نیب ییویارتباط راد یبخش فرستنده برا یپروژه دوم )راه انداز 

 )( دستورisChipConnected 

 )( دستورstartListening 

 )( دستورopenReadingPipe 

 )( دستورsetPALevel 

  (نویدو برد آردو نیب ییویارتباط راد یبرا رندهیبخش گ یپروژه سوم )راه انداز 

 )( دستورstopListening 

 

 جلسه بیست و چهارم

  روشن و خاموش کردن( پروژه اولLED ییویاز راه دور با امواج راد) 

  فرستنده با  یراه اندازCommand وتریروشن و خاموش کردن المپ ارسال شده از کامپ یها 

  حساس به همان  رندهیگ یراه اندازCommand فرستنده یها 

 (رنده یخاموش و روشن کردن المپ در مدار گ یفرستنده برا یرو دیپروژه دوم )استفاده از کل 

 دوم( ینویآن با آردو شیو نما نویمدار آردو کیتوسط  طیمح یپروژه سوم )تست دما 

  شبکه به صورت  یراه اندازevent based 

 مدار دنیکش نایرفع مشکل تداخل کار دماسنج و المپ بخاطر جر 

 نما( یشده رو یر یاندازه گ یدما شیپروژه چهارم LCD الیسر نالیترم یبه جا) 

 استفاده از  پروژه( پنجمRFID  کیو روشن کردن المپ با )کارت مخصوص 

  



 

 

 فصل سوم

 جلسه اول

  آشنایی با میکروکنترلرAVR 

  آشنایی با مدلATMEGA16A 

  تفاوت های آردوینو وAVR 

  میکروکنترلر برحسب بیتمفهوم ظرفیت 

  مفهوم کالک و قدرتCPU 

  آشنایی باProgrammer 

 آشنایی با قطعه زیف سوکت 

 روش های پروگرم کردن میکروکنترلر 

  انواعprogrammerها 

 آموزش نحوه صحیح خواندن دیتاشیت 

  بررسی کامل دیتاشیتATmega16 

  آشنایی با ویژگی های کلیATmega16 

  مفهومwatchdog 

  بررسیPIN OUT میکروکنترلر و آشنایی با پایه ها 

  انواع وقفه هایATmega16 راه اندازی( پروژه اولAVR) 

  آشنایی با نرم افزارcodevision 

  آشنایی با محیطcodewizard 

  تنظیماتchip برای راه اندازی میکروکنترلر 

  استفاده از کتابخانهmega16.h 

  آشنایی مفهومshift بیت ها 

 OR bitwise 



 

 

  روشن کردن( پروژه دومled  باAVR) 

  روش پروگرم کردنAVR بدون استفاده از زیف سوکت 

 ( پروژه سومled )چشمک زن 

  استفاده از کتابخانهdelay.h 

  دستورdelay_ms 

 ( پروژه چهارمled  2چشمک زن )تایی 

 |= عملگر 

 &= عملگر 

 ~ عملگر 

  اضافه کردن( پروژه پنجمled یر جدید بدون تداخل در کار ساled )ها 

  نحوه راه اندازی پایه هایI/O 

  مفهومtri-state 

  راه اندازی کالک و رجیسترCKSEK 

 

 جلسه دوم

 راه اندازی پین های میکروکنترلر به صورت ورودی 

  خاموش و روشن کردن( پروژه اولLED )با کلید 

  راه اندازیPULLUP داخلی 

  راه اندازی همزمان( 2پروژه دوم LED با کلید های ج)دا 

  کردن بیت های یک پورت 1و  0روش همزمان 

  استفاده ازPINX.n 

  استفاده ازPORTX.n 

  استفاده ازDDRX.n 

 استفاده از پورت سریال و برقراری ارتباط بین میکروکنترلر و کامپیوتر 

  فعال کردن واحدUSART  درcodewizard 



 

 

  استفاده از کتابخانهStdio.h 

  میکرو به کامپیوتر(پروژه سوم )ارسال کاراکتر از 

  دستورputchar 

  استفاده از نرم افزارrealterm 

  دستورputs 

  دستورprintf 

  نمایش دادهstring در ارتباط سریال 

 استفاده از عملگر % برای تعیین نوع داده ارسالی 

 استفاده از عملگر / برای چاپ کاراکترهای خاص 

 

 جلسه سوم

  درگاه سریالنمایش داده با تعداد ارقام مشخص در 

  کار با نرم افزارputty 

  کار با نرم افزارrealterm 

  دستورsprintf 

  راه اندازی میکروکنترلر به عنوان( پروژه اولreceiver) 

  دستورgetchar 

 )پروژه دوم )ارسال و دریافت همزمان از پورت سریال 

  دستورgets 

  کاراکتری در ترمینال سریال( 50پروژه سوم )نمایش متن 

  دریافت اعداد( پروژه چهارمinteger )از کاربر و نمایش در ترمینال سریال 

  دستورscanf 

 )پروژه پنجم )تبدیل عدد اسکی به عدد صحیح معادل آن 

  ساختن شاخص( پروژه ششمBMI )و دریافت قد و وزن و اعالم رنج وزنی به کاربر 

  راه اندازی ماژول( پروژه هفتمRFID  باAVR) 



 

 

 بافر در زبان  2دن روش مقایسه کرC 

  استفاده از کارت( پروژه هشتمRFID  برای روشن کردنLED) 

  استفاده از کتابخانهstring.h 

 

 جلسه چهارم

  راه اندازی ارتباط سریالUSART  با استفاده از رجیسترهای داخلیAVR 

  شناخت بیتهای رجیسترUDR 

  شناخت بیتهای رجیسترUCSRA-C 

 نوشتن کد ارسال ( با  پروژه اولUSART  بدون استفاده از کتابخانهstdio.h ) 

  نوشتن کد دریافت از ( پروژه دومUSART  بدون استفاده از کتابخانهstdio.h ) 

 ارسال و دریافت همزمان از پورت سریال 

  آشنایی باinterrupt 

  آشنایی با مفهومstack 

  آشنایی با مفهومFIFO 

 )پروژه سوم )راه اندازی وقفه خارجی 

  دستور(asm(sei# 

  روشن و خاموش کردن( پروژه چهارمled )با کلید در روتین وقفه 

 آشنایی با رجیسترهای وقفه 

  مفاهیمrising edge  وfalling edge 

 

 جلسه پنجم

  آشنایی با رجیسترMCUCR 

  آشنایی با رجیسترSREG 

  آشنایی با رجیسترMCUCSR 



 

 

  آشنایی با رجیسترGICR 

  آشنایی با رجیسترGIFR 

 اول )استفاده از رجیسترهای وقفه برای راه اندازی آن( پروژه 

 )پروژه دوم )استفاده از ارتباط سریال برای بررسی تغییرات داخلی میکرو در حین وقفه 

  راه اندازی وقفهRX 

 )پروژه سوم )فعال کردن ارتباط سریال در روتین وقفه 

  راه اندازیLCD  باAtmega16 

  استفاده از کتابخانهalcd.h 

 ور دستlcd_gotoxy 

  دستورlcd_clear 

  دستورlcd_putchar 

  دستورlcd_puts 

  نوشتن یک ثانیه شمار روی( پروژه چهارمled) 

 )پروژه پنجم )اضافه کردن ارتباط سریال برای ریست کردن ثانیه شمار 

 

 جلسه ششم

  راه اندازی واحدADC  درAVR 

  تنظیماتADC  درCodeVision 

  آشنایی با طرز کارADC 

  راه اندازی واحد( پروژه اولADC )و نمایش مقدار خوانده شده از پتانسیومتر 

  استفاده همزمان از( کانال  2پروژه دومADC  و خواندنJOYSTICK) 

  راه حل رفع مشکل استفاده همزمان ازADCها 

  بررسی دیتاشیت بخشADC 

  شناخت بیت های رجیسترADMUX 

  شناخت بیت های رجیسترADCSRA 



 

 

 ت های رجیستر شناخت بیSFIOR 

  استفاده از رجیسترها برای راه اندازی( پروژه سومADC) 

  آشنایی با واحدEEPROM 

  دستورeeprom برای تعریف متغیر در این حافظه 

  رفع مشکل دستورprintf  برای نمایش داده با فرمتstring  در حافظهEEPROM 

  راه اندازی( پروژه چهارمEEPROM و نمایش داده از داخل )آن 

  برطرف کردن هنگ ترمینال سریال در نمایش دادهstring 

  روش استاندارد استفاده ازEEPROM  برایAVR 

  کتابخانهEEPROM.h 

 

 جلسه هفتم

  راه اندازیtimer/counter 

 )پروژه اول )خواندن مقدار صفر 

 )پروژه دوم )استفاده از مقایسه در تایمر 

  ساختن( پروژه سومPWM )با تایمر و دیدن شکل موج روی اسیلوسکوپ 

  راه اندازی سرو موتور با( پروژه چهارمPWM )ساخته شده 

 )پروژه پنجم )استفاده از پایه خروجی تایمر/ کانتر 

 روش ساختن یک موج مربعی با تایمر 

 ) پروژه ششم )راه اندازی تایمر با مالک خارجی 

  آشنایی با دیتاشیتTimer0 

  آشنایی با رجیسترTIFR 

  آشنایی با مد کاریCTC در کانتر 

  آشنایی با مد کاریFast PWM 

  آشنایی با مد کاریPhase Correct 

  آشنایی با رجیسترTCCR0 



 

 

  راه اندازی تایمر صفر با مد( پروژه هفتمFast PWM) 

  راه اندازی تایمر صفر با مد( پروژه هشتمCTC) 

 

 جلسه هشتم

  راه اندازیtimer 1 

  آشنایی با انواع مدهای کاریtimer 1 

  استفاده از وقفهoverflow  برایtimer 1 

 )پروژه اول )راه اندازی ثانیه شمار 

  ساخت تابع( پروژه دومmillis  باAVR) 

  ساخت( پروژه سومLED  چشمک زن به صورتnon-blocking) 

  راه اندازیtimer 2 

 ساخت ثانیه شمار با دقت میلی ثانیه 

  ساخت ساعت و نمایش روی( پروژه چهارمLCD) 

 )پروژه پنجم )ارسال ساعت فعلی از کامپیوتر به وسیله ارتباط سریال 

 

 جلسه نهم

 روش جلوگیری از ریست شدن ساعت بعد از قطع شدن تغذیه میکروکنترلر 

  استفاده ازwatchdog 

  آشنایی با رجیسترWDTCR 

  راه اندازی( پروژه اولwatchdog) 

  دستور(asm (wdr# 

  رفع مشکل استفاه از ارتباط سریال همزمان با( پروژه دومwatchdog) 

  راه اندازی سنسور التراسونیک با( پروژه سومAVR) 

  تنظیمtimer برای ساخت زمان میکرو ثانیه ای 



 

 

  مفهومheap  وstack در حافظه 

 تنظیم کردن یک فیلتر پایین گذر برای حذف نویز 

  شدن کدروش جلوگیری از کپی 

  آشنایی با بیت هایlock bit  وlock phase 

  



 

 

 فصل چهارم

 جلسه اول

  تاریخچه و آشنایی با میکروکنترلرARM 

  انواع خانواده هایARM 

  ویژگی مدلهایSTM32 

  دسته های متنوعCORTEX 

  آشنایی با بردهای آموزشیdevboard 

  آشنایی با انواع مختلفی ازSTM32  وPeripheral های آن 

  راه اندازیLPC1768 

  آشنایی با شماتیک مدارLPC1768 

  استفاده ازUser manual  و آشنایی با ویژگی هایLPC17xx 

  راه اندازی میکروکنترلرARM 

  واحدPLL 

  آشنایی باPIN Configuration 

  اسنفاده از نرم افزارkeil و محیط ساخت پروژه 

  آشنایی با پروگرمرهایSTLINK  وJLINK 

 کتابخانه  استفاده ازlpc17xx.h 

  راه اندازی( پروژه اولLPC1768) 

 تنظیمات کالک 

 

 جلسه دوم

  مفهومGPIO 

  روشن کردن( پروژه اولLED  با میکروکنترلرARM) 



 

 

 ( پروژه دومLED )چشمک زن 

  روش ساختن تابعDELAY  برایARM 

  دو( پروژه سومLED  چشمک زن همزمان با زمان هایDelay )متفاوت 

  خاموش و روشن کردن( پروژه چهارمled )با استفاده از میکروسوئیچ 

  تبدیل پایه هایGPIO  بهPULLUP  وPULLDOWN 

  روش ساخت و اضافه کردن فایلc و .h به پروژه در .keil 

  دستورifndef و #endif# 

  راه اندازی واحدUART  در میکروکنترلرARM 

  آشنایی با رجیسترهای مربوط به واحدUART 

  ساخت تابع( پروژه اولputchar  با استفاده از فایلc و .h)برای ارسال کاراکتر . 

  ساختن تابع( پروژه دومdelay  برای پروژه هایARM) 

  اضافه کردن قابلیت ارسال( پروژه سومstring  به کتابخانهUART )ساخته شده 

  روش استفاده از دستورsprintf برای دی باگ کردن کد 

  مفهومstruct  در زبانC 

  تعریف یک لیست اطالعات از کاربران یک مجموعه با استفاده از( پروژه چهارمstruct) 

  دستورtypedef برای تعریف کردن نوع متغیر جدید 

  استفاده از عملگر< ”- “ 

 

 جلسه سوم

  آشنایی با انواع وقفه درLPC1768 

  مفهومnested interrupt 

 آشنایی با اولویت وقفه ها 

 فعال سازی وقفه ها( پروژه اول( 

  تنظیماتinterrupt 

  استفاده از وقفه واحد( پروژه دومUART) 



 

 

 ( آشنایی با وقفه های خارجیEXTINT) 

 )پروژه سوم )فعال کردن وقفه خارجی با استفاده از میکروسوئیچ 

  شناخت واحدADC  درLPC1768 

  ساختن ماژولADC.h 

  راه اندازی واحد( پروژه چهارمADC روی یک پین GPIO) 

  آشنایی و استفاده از رجیسترهایADC 

  ساخت ولت متر با( پروژه پنجمADC) 

 آشنایی با باتری های لیتیوم یون و لیتیوم پلیمر 

  نمایش درصد شارژ باتری روی آرایه( پروژه ششمLED) 

  ساختن ماژولbattery.h 

  یک روش برای ساده سازی کد با استفاده از ساختارstruct 

 

 جلسه چهارم

 شنایی با طرزکار آled روان 

  آشنای باled matrix 

  تکنیکscanning 

  راه اندازی یک( پروژه اولled matrix) 

  ساختن ماژولGPIO.h برای استفاده از پورت های میکروکنترلر 

  نوشتن تابع هایsetDirection   وdigitalWrite 

  راه اندازی ماتریکس( پروژه دومled )با استفاده از شماره گذاری سطر و ستون 

  روشن کردن یک خانه خاص از ماتریکس( پروژه سومLED) 

  نوشتن تابع( پروژه چهارمrender  برای رفع مشکل روشن شدن همزمانled )ها در یک سطر یا ستون 

  نمایش شکل مورد نظر روی( پروژه پنجمled matrix) 

  راه اندازی ارتباط( پروژه ششمUART  وADC  همزمان باled matrix) 

  تنظیم کردن سرعت بازخوانی شدن کد( پروژه هفتمrender )با استفاده از پتانسیومتر 



 

 

  متغیر از نوعextern 

 

 جلسه پنجم

  استفاده از فونت مناسب حروف انگلیسی برای نوشتن رویled روان 

 خیص توسط میکروکنترلرروش استفاده از فونت موجود در اینترنت و تبدیل آن به کد قابل تش 

  ساختن ماژولLEDMATRIXFONT.h 

   متغیر از نوعuint_8 

  نمایش حروف به صورت تک کاراکتری روی( پروژه اولled matrix) 

  نوشتن یک عبارت روی( پروژه دومled )روان 

 )پروژه سوم )تنظیم فاصله بین حروف در پروژه قبلی 

 

 جلسه ششم

  پروژه ساخت بازیsnake  به صورت کامل رویLED MATRIX 

  نوشتن ماژولsnake.h 

  روش ایجاد تاخیر در اجرای یک کد بدون دستورdelay 

  متغیر از نوعstatic 

 

 جلسه هفتم

  ادامه بازیsnake  و تکمیل کردن آن برایgame over شدن و ثبت امتیاز بازی 

 )( راه اندازی یک سیستم شمارش رندم با استفاده از تابعsrand 

  استفاده از کتابخانه یstdlib.h 

 



 

 

 جلسه هشتم

  آشنایی با انواع میکروکنترلر های مدلSTM32 

  مفهومDMIPS 

  آشنایی با قطعهjumper 

  شناخت اجزای روی بردهای آموزشیSTM32 

  نحوه پروگرم کردن بردSTM32f030f4 

  آشنایی با محیط و استفاده از نرم افزارSTM32CubeMX 

 تفاده از نرم افزار آشنایی با محیط و اسStLink utility 

  راه اندازی اولیه میکروکنترلر با استفاده از نرم افزارSTM32CubeMX 

  تنظیمات واحدUART1  درSTM32CubeMX 

  تنظیمات مربوط بهGPIO  ها درSTM32CubeMX 

  تنظیمات بخشclock configuration  وconfiguration  در نرم افزارSTM32CubeMX 

  پروژه اول(led  چشمک زن باSTM32) 

  استفاده از توابع کتابخانهHALL 

  راه اندازی واحد( پروژه دومUART) 

 )پروژه سوم )ارسال داده متغیر و نمایش آن با ترمینال سریال 

  راه اندازی واحدADC  درSTM32CubeMX 

  راه اندازی وقفه خارجی درSTM32CubeMX 

  خاموش و روشن کردن( پروژه چهارمLED  توسط)کلید در روتین وقفه 

  رفع مشکلbounce در روتین وقفه 

  روش استفاده ازdebug  در نرم افزارkeil 

  متغیر از نوعvolatile 

  مفهومbreak point  و استفاده از آن برایdebug 

 ( پروژه پنجمdebug  کردن خط به خط پروژهled )چشمک زن 

  



 

 

 فصل پنجم

 جلسه اول

  آشنایی با تاریخچهPCB 

  شناخت الیه های مختلف یکPCB 

  ویژگی های الیهSubstrate  درPCB 

 بردهای چند الیه 

  ویژگی های الیهcopper  درPCB 

  مشکالتPCB های قدیمی 

  ویژگی ها و دالیل استفاده ازSolder mask  درPCB 

  ویژگی ها و کاربرد الیهSilk screen  درPCB 

  آشنایی باring مسی 

  روشهای ایجاد سوراخ رویPCB 

  اصطالحmouse bite 

  مفهومpad  وvia 

  روش های ساختن بردPCB به صورت دستی و کارخانه ای 

  آشنایی با اصطالحاتplane  وslot 

 ( پدیده خزشcreepageو روش جلوگیری از آن ) 

  مفهومtrace  یاtrack 

  انواعvia برای برد های چندالیه 

 

 جلسه دوم

  آشنایی با محیط نرم افزارAltium Designer و ساخت پروژه جدید 

  آشنایی با محیط شماتیک در نرم افزارAltium Designer 



 

 

  روش استفاده از منویlibrary برای اضافه کردن قطعه به شماتیک 

  طراحی شماتیک یک مدار برای روشن شدن( پروژه اولled )با منبع تغذیه 

  روشzoom  شماتیک و چرخش قطعه ها در صفحهکردن در صفحه 

 روش نوشتن مشخصات برای هر قطعه 

 ترسیم شماتیک مدار 

  معرفیshortcut ها برای سادگی استفاده از محیط شماتیک 

 Comment گذاری در محیط شماتیک 

 روش های ساده سازی شماتیک طراحی شده 

  3شکلD سه بعدی( قطعه ها( 

 قطعه های چند شماتیکه 

  روش اضافه کردنPCB به پروژه 

  روشmulti sheet کردن برای مرتب سازی شماتیک 

  نحوه استفاده ازnet label برای برقراری اتصال ها 

  استفاده ازport ها برای برقراری اتصال ها 

 

 جلسه سوم

  پروژه رسمPCB برای شماتیک مدار جلسه قبل 

  استفاده ازPCB Wizard  برای تنظیمات اولیه بردPCB 

 مشکالت تداخل ( قانون هاRules Violation) 

  روش پیدا کردن و رفع خطاهای موجود درPCB 

  یکایmil  و تفاوت آن باmm 

  روش تغییر مقیاس اندازه گیری بین واحدهایImperial   وMetric 

  مفهومsnap grid و استفاده از آن برای طراحی برد 

  روش تغییر  مبدا مختصات بردPCB 

  تنظیماتOrigin  در منویEdit 



 

 

  استفاده از منویAlign  برتی مرتب سازی بردPCB 

 ( منوی تنظیمات الیه هاtop, bottom, top overlay )…, 

 روش تغییر پارامترهای قطعات مشابه به صورت گروهی 

  استفاده از منویPCB Inspector 

  نکته های مهم و استانداردهای رسمtrack 

 آشنایی با ابزار اندازه گیری 

  واحد اندازه گیریozبرای سنجش میزان مس روی برد . 

  استفاده از منویfill  برای ساختن یکplane مسی 

  ساختنheat sink  با استفاده ازplane  وvia 

 

 جلسه چهارم

  آشنایی باRouting 

  روشRout  کردنGND  وVCC 

  استفاده ازtext برای برچسب زدن در شماتیک 

  های دلخواهروش چرخاندن قطعه با زاویه 

  تغییر دادن الیه ها برای کشیدنtrack 

  استفاده ازUnion برای حرکت یک بخش از مدار به صورت همزمان 

  روش صحیح جایگذاری خازن هایBy Pass برای تغذیه میکرو 

  روش طراحی و جایگذاری قطعه در پشت بردPCB 

  کاربردlocked  وunlocked  کردن یکcomponent 

 

 جلسه پنجم

  تنظیمات اندازه بردPCB  با استفاده ازkeepoutlayer 

  استفاده از منویdesign  وedit board shape 



 

 

  اضافه کردن ابعاد روی بردPCB  باDimension 

  نکات آماده سازی یک بردPCB برای چاپ برد 

  آشنایی باpad و نکات مربوط به استفاده از آن 

  روش قرار دادن جای پیچ روی بردPCB 

 مات تنظیvia 

  استفاده از منویreport برای بررسی نهایی برد 

  استفاده از منویtools  برای بررسیerror های رخ داده درPCB 

  استفاده از منویPCB Rules Violations 

  استفاده از ابزارPolygon pour 

  استفاده از منویteardrops  برای رفع مشکالت نویزپذیریtrack ها 

  قابلیتAuto Route ر نرم افزار دAltium Designer 

 

 جلسه ششم

  بررسی شرایط محدود کننده عرضtrack ها 

  بررسی شرایط محدود کننده فاصله بینtrack ( هاClearance) 

  ترتیب مراحل طراحی یکPCB 

 روش حل مشکل ساخته شدن آنتن در سیم های مدار فرکانس باال 

  نکات جزئی درمورد رسمtrack 

  استفاده از توپولوژیstar  برای تقسیمGND بین قسمت های مختلف مدار 

  روش تامینVcc  وGND برای بردهای چندالیه 

 ( استفاده از منویDesign Rules Check (DRC  برای چک کردن نهایی قوانین و استاندارد های طراحیPCB 

  تنظیمات بخشClearance  از منویDRC 

  تنظیمات بخشRouting  از منویDRC 

  تنظیمات بخشvia  از منویDRC 

  تنظیمات بخشmask  از منویDRC 



 

 

  تنظیمات بخشpolygon  از منویDRC 

  تنظیمات بخشplacement  از منویDRC 

  روش نوشتنrule  های متعدد برای یک بخش خاص با استفاده ازQuery 

  استفاده ازNet Class 

 And  وOR رط خاصکردن قاعده ها برای ساختن یک ش 

 

 جلسه هفتم

  آشنایی با ویژگی فایلهای با پسوندPCBlib و .Schlib. 

  روش رسم شماتیک یک قطعهDIP  رله( و ساخت فایل(Schlib. 

  استفاده از منوplace + pin برای رسم پایه های قطعه 

  استفاده از منوplace + Rectangle برای رسم باکس قطعه 

  استفاده ازlabel  برای نمایشhigh voltage بودن پایه ها 

  روش رسمfootprint  یک قطعهDIP  رله( و ساخت فایل(PCBlib. 

  استفاده از منوplace + line برای رسم ابعاد قطعه 

  استفاده از منوplace + pad برای رسم محل لحیم شدن پایه ها 

  روش لینک کردن فایلfootprint به شماتیک 

 ه به فایل شماتیکاضافه کردن پارامترهای مخصوص هر قطع 

  تنظیمات پرینت کردنfootprint 

  روش استفاده از پرینتر برای تستfootprint رسم شده 

  رسم شماتیک یک قطعهSMD )دیود( 

  رسمfootprint  یک قطعهSMD )دیود( 

  اضافه کردن فایلIntlibبه پروژه . 

  استفاده از منویIPC Compliant footprint wizard  برای ساختlibrary  یکIC 

  استفاده ازComponent wizard  برای ساختlibrary یک قطعه 



 

 

 فصل ششم

 جلسه اول

 ( آشنایی با مفهومInternet Of Thing (IOT 

 دالیل استفاده از اینترنت اشیا 

  نقش گوشی های موبایل درIOT 

 فواید شبکه های بی سیم 

  آشنایی باBluetooth LE 

 ( آشنایی با مفهومPAN (Personal Area Network 

  انواع کاربردهایIOT 

  آشنایی با وب سایتIFTTT 

  آشنایی با مفهومHost 

  آشنایی با مفهومRouter 

  آشنایی با مفهومPacket 

  آشنایی با مفهومProtocol 

 آشنایی با مفهوم http ( (Hyper Text Transfer Protocol 

 ( آشنایی با اجزای شبکهHub , Switch  کارت شبکه های ,NIC) 

  آشنایی با منطقTCP/IP حاکم بر شبکه 

  آشنایی با پروتکلIP 

  آشنایی با پروتکلTCP 

  آشنایی با پروتکلUDP 

  بررسی الیه های عملیاتیTCP/IP 

  ویژگی های الیهLink layer 

  ویژگی های الیهInternet layer 



 

 

  ویژگی های الیهTransport layer 

  ویژگی های الیهApplication layer 

  و تفاوت های شباهت هاUDP   وTCP 

  مفهومport برای آدرس دهی 

  روش برقراری ارتباط از طریقTCP 

  روش برقراری ارتباط از طریقUDP 

 

 جلسه دوم

  نحوه آدرس دهیhost 

  روشquad dotted 

  روش نمایشIP Address  6و  4ورژن های 

  آشنایی با مفهومinternet 

  آشنایی با مفهومintranet 

  آدرس هایprivate  یاlocal 

  آدرس هایpublic 

  آشنایی با مفهومgateway 

  آشنایی با مفهومsubnet 

  آشنایی با مفهومsubnet mask و روش استفاده از آن 

  آشنایی با مفهومStatic IP  وDynamic IP و تفاوت های آن ها 

 port number و روش استفاده از آن برای آدرس دهی 

  واحدNAT در بخش آدرس دهی 

 پروتکل (DNS (Domain Name Server 

  آشنایی با مفهومserver   وClient و کاربرد آن ها 

  آشنایی با مفهومsocket 

  روشmulti tasking  برای اتصال همزمان به یکIP 



 

 

  تست برقراری دو سیستم لپ تاپ از طریق پروتکلTCP 

  تست برقراری دو سیستم لپ تاپ از طریق پروتکلUDP 

  گل از زمان باز شدن صفحه تا نمایش نتیجه جستجوتوضیح نحوه عملکرد گو 

  باز کردنGoogle  از طریقIP Address 

  باز کردنGoogle  از طریقDNS 

  باز کردنGoogle  از طریق کدhtml ارسال شده 

  تست برقراری ارتباط بین دو سیستم لپ تاپ از طریق فضایbrowser 

 

 جلسه سوم

  نحوه کارinternet 

  آشنایی با مفهومdomain در فضای اینترنت 

  اشنایی با مفهومhost در فضای اینترنت 

 روش ساخت یک وب سایت شخصی 

  شناخت ویژگی سایت هایStatic  وDynamic 

  آشنایی با مفهومback-end  وfront-end 

  ساختن یک سخت افزار برای گرفتنIP از شبکه 

  آشنایی با مفهومCloud   وServer 

   آشنایی با مفاهیمSSID , BSSID , RSSI , SSL , TSL در فضای اینترنت 

  شناخت میکروکنترلرESP8266 

  آشنایی با ماژولWiFi  مدلESP8266  12ورژن 

  استفاده ازdev.board  مدلNodeMCU 

  استفاده از نرم افزارATOM  وPlatform 

  راه اندازی ارتباط سریال برد( پروژه اولNodeMCU) 

  ( پروژه دومLED  چشمک زن با بردNodeMCU) 

  روشن و خاموش کردن( پروژه سومLED  روی بردNodeMCU) 



 

 

  استفاده از کتابخانهESP8266WiFi.h 

  راه اندازی ماژول( پروژه چهارمNodeMCU  برای اتصال بهWiFi) 

  دستورWiFi.begin 

  دستورWiFi.status 

  دستورWiFi.localIP 

  مد های کاریNodeMCU ماژول  برای راه اندازیWiFi 

  راه اندازی ماژول( پروژه پنجمNodeMCU  برای ایجادWiFi) 

  دستورWiFi.SoftApIP 

  نوع دادهIP Address 

  تنظیم کردن رمز برای( پروژه ششمWiFi )ساخته شده 

 

 جلسه چهارم

  پیدا کردن( پروژه اولWiFi  های موجود در یک فضا از طریق ماژولESP82669) 

  دستورscanNetworkAsync. 

  دستورSSID. 

  دستورChannel. 

  دستورRSSI. 

  دستورencryptiontype. 

  استفاده از عملگرC_Str برای تبدیل یک .string ++ از محیطC  بهC 

  عملگرddBm% 

  نمایش مشخصات( پروژه دومWiFi  پیدا شده توسط ماژولESP82669) 

  برقراری ارتباط بین لپتاپ و ماژول( پروژه سومESP82669  از طریق پروتکلTCP) 

  استفاده از کالسWiFiClient 

  دستورconnect از کالس .WiFiClient 

  دستورprintln از کالس .WiFiClient 



 

 

  دستورstop از کالس .WiFiClient 

  دستورavailable از کالس .WiFiClient 

  دستورconnected از کالس .WiFiClient 

  دستورreadStringUntilس . از کالWiFiClient 

  روشن و خاموش کردن المپ با لپتاپ از طریق ارتباط( پروژه چهارمTCP/IP) 

  برقراری ارتباط توسط محیط( پروژه پنجمbrowser) 

  استفاده از سایتexample.com 

  آشنایی باHTTP Header ها 

  آشنایی باmethod  هایPOST  وGET 

 )پروژه ششم )ارتباط با یک سایت و انتقال دیتا 

  آشنایی با مفهومQuery String 

  ارسال( پروژه هفتمSMS )از طریق سرویس های اینترنتی 

  ساختن یک( پروژه هشتمWeb Server  با استفاده ازESP8266) 

  استفاده از دستورtoStringبرای تبدیل نوع داده . 

 

 جلسه پنجم

  آشنایی با مفهومtag  در زبانhtml 

  استفاده از تگ هایhtml , body , style , div , a  در زبانhtml 

  مبانی برنامه نویسی به زبانjava script 

  ارسال کد( پروژه اولhttp  برای وب سایت مورد نظر از طریق ماژولESP8266) 

 )پروژه دوم )نمایش یک مقدار ورودی آنالوگ روی سایت ساخته شده 

  روش اضافه کردنlog in برای ورود به سایت طراحی شده 

 های انواع کدHTTP Status 

  روشن و خاموش کردن المپ توسط( پروژه سومbrowser) 

  روش برقراری ارتباط به صورت اینترنتی و خارج از شبکهlocal 



 

 

  بررسی مکانیزمMQTT 

  آشنایی با مفهوم و عملکردkeep alive 

  استفاده از کتابخانهpubSubClient.h 

 روشن و خاموش کردن المپ از طریق ا( رتباط با پروژه چهارمServer) 

  دستورsetServer از کالس .pubSubClient 

  دستورsetCallback از کالس .pubSubClient 

  استفاده از تابعrandom 

  دستورmicros 

  



 

 

 فصل هفتم

 جلسه اول

  روش نامگذاری پارامترtitle برای صفحه های شماتیک در نرم افزار آلتیوم 

  طراحی بخشPOWER در محیط شماتیک 

  کشیدن خط چین در محیط شماتیک برای خوانایی مدار رسم شدهروش 

 روش تغییر اسم یک فایل شماتیک بعد از طراحی 

  طراحی بخش مربوط به ماژولESP12 در محیط شماتیک 

  روش اضافه کردنtext به عنوان توضیحات در محیط شماتیک 

  فعال سازیESP12 و برقراری شرایط راه اندازی این ماژول 

 تبدیل  طراحی بخشUSB  بهUART در محیط شماتیک 

  راه اندازیIC CH304 

  طراحی واحدADC  از ماژولESP12 

 استفاده از مقاومت صفر در مدار برای برقراری اتصال 

 طراحی بخش رله و خروجی مدار در محیط شماتیک 

 

 جلسه دوم

  استفاده از منویboard Shaped  برای ساخت یک برد جدید 

 رمت استفاده از عکس با فbmpدر محیط نرم افزار آلتیوم . 

  روش استفاده از عکس برای طراحی شکل بردPCB 

  روش تغییر الیه های یکPCB  با استفاده ازpolygon 

 چینش قطعه ها در مدار با شکل موردنظر 

 اضافه کردن طرح سه بعدی یک قطعه به شکل باکس 

  3استفاده از منویD Body  در بخشplace 



 

 

 مشخصات برد روی مدار اضافه کردن لگو و 

  آموزش نحوه سفارش دادن و چاپPCB 

 لحیم کردن قطعات روی برد 

 

 جلسه سوم

  راه اندازی ماژولESP12  توسط نرم افزارplatform io 

  راه اندازی سنسور دما با استفاده از واحدADC  ماژولESP12 

  اتصال ماژولESP12  بهWiFi 

 دما، موقعیت رله و مد کاری المپ نمایش مقدار دما،مقدار حد باال و پایین 

  دستورIndexOf. 

  دستورsubstring. 

 نمایش نمودار دما در محیط وب 

  استفاده از محیطHiveMQ broker برای برقراری ارتباط بین مدار و سیستم کامپیوتر 

 کد پروژه روشن و خاموش شدن المپ بر اساس باال و پایین شدن دمای محیط از حد تعیین شده 


