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پیام مقام وزارت تحصیالت عالی
نیروی بشری آموزش دیده و متخصص یکی از عناصر اصلی توسعه سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشورها شمرده می
شود .بدون تردید انکشاف همه جانبه افغانستان عزیز بدون حضور منابع بشری متخصص و متعهد امکان پذیر نخواهد
بود .وزارت تحصیالت عالی افغانستان و نهاد های مربوط آن مسئولیت آموزش و تربیه متخصصین را در رشته ها و
عرصه های مختلف با فراهم آوری امکانات مساعد و مناسب تحصیالت عالی عهده دار می باشد .تحصیالت عالی ستندرد
و معیاری وابسته است به نصاب تحصیلی عالی ،بروز و جامع که مبتنی بر نیازمندی محصالن درجامعه ،منطقه و جهان
و با معیار های قبول شده ملی و بین المللی تنظیم گردیده باشد .وزارت تحصیالت عالی افغانستان به منظور تحقق این امر
مهم با وجود چالش های فراوان ،گام های مؤثر و مفیدی را در جهت معیاری ساختن نظام تحصیلی کشور برداشته است.
ما کامالً باورمند هستیم که مردم افغانستان شایسته تحصیالت عالی با کیفیت اند که از اعتبار جهانی برخوردار بوده و
پاسخگوی نیاز های اساسی بازار کار افغانستان باشد .برای نیل به این اهداف واال داشتن نصاب درسی هماهنگ با
معیارهای جهانی ،افغانستان شمول و کاربردی امر حتمی و الزامی است .
در پالن استراتژیک ملی وزارت تحصیالت عالی ،تدوین نصاب تحصیلی معیاری برای تمام رشته های تحصیلی به
عنوان یکی از اهداف اصلی مطمح نظر بوده و به همین جهت به کمیسیون ملی نصاب تحصیلی وظیفه سپرده شد تا در
این مورد رهنمودی را تدوین نموده و در روشنائی آن روند انکشاف و بازنگری نصاب تمامی رشته های تحصیلی کشور
راآغاز نماید .
خوشبختانه پروسه انکشاف و بازنگری نصاب های تحصیلی حدود دو سال قبل در تمام رشته ها از مرحله نیاز سنجی از
سطح دیپارتمت ها ،پوهنحی ها و پوهنتون ها ،مستفیدان از نهاد های دولتی و خصوصی آغاز و همچنان مدل های متعددی
سایر کشورها نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.و نصاب های یک تعداد رشته ها تکمیل و به منصه تطبیق قرار
گرفت .
اینک مسرت داریم که در تداوم این پروسه ،انکشاف و بازنگری نصاب های تحصیلی رشته های مختلف انجنیری پوهنتون
های کشور؛ مبتنی بر رهنمود جدید ،با همت و همکاری همه جانبه مسئولین و اعضای کادر علمی پوهنحی های انجنیری
پوهنتون های دولتی و خصوصی کشور تحت نظر کمیسیون ملی نصاب تحصیلی تکمیل و آماده تطبیق گردیده است .ما
شاهد تالش های مستمر ،صادقانه و تخصصی همکاران خویش در نهادهای تحصیلی کشور ،در تمامی مراحل از جمله
مرحله نیاز سنجی ،بررسی های مسلکی کمیته های تخصصی و برگزاری کلستر های متعدد تدوین نصاب درسی ،مرحله
تدقیق و مرحله نهایی سازی در هر یک از رشته های فوق الذکر بودیم و اقدامات صورت گرفته را که با کیفیت و
معیارهای عالی به انجام رسیده است ،تحسین و تقدیر می کنیم .
اکنون با افتخار نصاب های بازنگری شده رشته های مختلف انجنیری نهایی شده در وزارت تحصیالت عالی افغانستان
را جهت تطبیق در تمام پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی که این رشته ها را دارند تقدیم جامعه
علمی خویش می نماییم .امید داریم با تطبیق نصاب های جدید بسا از خالها و کاستی های قبلی رفع گردیده ،ارائه خدمات
تحصیالت با کیفت بهتر و بازدهی مؤثر تر صورت گیرد .
در پایان از تمامی تهیه کنندگان نصاب های تحصیلی رشته های انجنیری ،به خصوص از همکاران گرامی در وزارت
تحصیالت عالی ،اعضای کمیسیون ملی نصاب ،استادان پر تالش شامل در این پروسه ،رؤسای پوهنځی ها و آمرین
دیپارتمنت های مربوطه ،کمال قدردانی و سپاس گزاری را می نمایم و برای شان موفقیت های مزید در عرصه خدمت
به جامعه اکادمیک کشور را تمنا دارم.
پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالتواب باالکرزی
معین علمی و سرپرست وزارت تحصیالت عالی
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پس منظر بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی های تحصیلی
نصاب تحصیلی از عناصر مهم و کلیدی برنامه های علمی در وزارت تحصیالت عالی است .تطبیق نصاب تحصیلی
معیاری منحیث نقشه راه برای محصالن و تربیه نیروی بشری کشور ،از یک سو باعث بهبود کیفیت تدریس و آموزش
در نهاد های تحصیلی گردیده و از سوی دیگر فارغان با دانش و شایسته طبق نیاز بازار کار را به جامعه تقدیم میکند.
از همین رو ،وزارت تحصیالت عالی به عنوان اساسی ترین نهاد تنظیم کنندۀ امور تحصیالت عالی در کشور ،روند
بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی پوهنتون های کشور با اهداف تنظیم آن مطابق به نیاز بازار کار ،ضرورت
استخدام کنندگان با رعایت معیار های پذیرفته شده جهانی در هر رشته تحصیلی را با شعار "ملت واحد -نصاب تحصیلی
واحد" در تمامی پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی از سطح دیپارتمنت ،پوهنځی ،پوهنتون تا وزارت تحصیالت
عالی ،آغاز نموده و قرار است یکصد و شصت و پنج رشته مختلف فارغ ده دوره لیسانس موجود در کشور تحت پوشش
این برنامه قرار گیرند.
روند انکشاف نصاب با مرحله نیاز سنجی اغاز گردید که در آن به منظور تشخیص نیاز بازار کار ،اعضای کادر علمی
موسسات تحصیالت عالی اعم از دولتی و خصوصی با ادارات ذیدخل ،نخبه ها و مراجع استخدام کننده نشست های
مشورتی را دایر نموده و بعد از جمع آوری نظریات آنها ،آنرا به عنوان مواد کار در کلسترهای تخصصی رشته توسط
متخصصین نصاب سازمورد تحلیل و تجزیه قرار داده و در تنظیم نصاب های تحصیلی جدید از آن استفاده صورت گرفته
است.
کلستر بازنگری نصاب های تحصیلی عبارت از گروپی از افراد متخصص ،مجرب و ذیدخل در رشته مربوطه اعم از
استادان صاحب نظر پوهنتونهای دولتی و خصوصی ،نمایندگان استخدام کنندگان (دولتی و خصوصی)  ،متخصصین
ورزیده از پوهنتونهای خارجی ،نماینده فارغ التحصیالن سالهای اخیر و نماینده کمیسیون ملی نصاب وزارت تحصیالت
عالی اند که بعد از مرور سایر نصاب های موجود و ریفرنس های بین المللی نیازسنجی ها را کار شناسی نموده و در
چندین مرحله نصاب ها را انکشاف میدهند.
در بازنگری نصاب های تحصیلی که براساس اهداف آموزشی هر رشته نصاب ترتیب شده و برای هر مضمون و درس
اهداف آموزشی تعریف شده که با اهداف آموزشی رشته مطابقت دارد ،بر عالوه سایر نصاب های رایج در کشور،
ریفرنس های معتبر رشته های مشابه در دیگر کشور ها نیز مورد مطالعه قرار گرفته و از آن ها استفاده شده است .توجه
به مهارت ها و توانایی های محصالن مانند ،مهارت استفاده از تکنالوژی معلوماتی ،طرز تفکر انتقادی یا ( Critical
 ،)thinkingتوجه به کار عملی ( ،)Internshipمهارت محاوره و ارتباطات ،بلدیت با کار گروپی و روحیه همکاری ،
تقویه خالقیت و نو آوری  ،مهارت های حل مشکل ،مهارت های آموزش مادام العمر ( ،)Life Time Learnerآگاهی
از کلتور های متفاوت جهانی  ،تقویه حس وطن دوستی و روحیه اسالمی و عالوه بر آن به معیارهای که توسط سازمان
یونسکو به عنوان مهارت های قرن بیست و یکم تعریف گردیده نیز پرداخته شده و رعایت گردیده است.
برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی به همکاری کمیسیون ملی نصاب تحصیلی توسط ریاست انکشاف برنامه
های علمی وزارت تحصیالت عالی تطبیق میگردد .جا دارد که از همکاری اعضای محترم کمیسیون ملی نصاب و سایر
اعضای ذیدخل برنامه که با زحمات خستگی نا پذیر خویش در اکمال این برنامه ملی سهم داشته اند ،اظهار سپاس و قدر
دانی نماییم.
پوهنمل خواجه زبیر صدیقی
رئیس انکشاف برنامه های علمی
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پیشگفتار
ارائه آموزش های معیاری در حوزه انجنیري تربیه نیروهای متخصص در بخشهای مختلف رسالت مهمی است که
پوهن َحیهای انجنیری به عنوان نهاد های تحصیالت عالی انجنیری عهده دار هستند .باورمند هستیم زمانی نهادهای
علمی میتوانند در اجرای رسالت خویش موفق باشند که عالوه بر ارائه آموزش های نظری به ارتقأ مهارت های عملی
محصالن و اصالح نصاب تحصیلی درسی به منظور فراهم آوری فرصت های شغلی بیشتر برای فارغ التحصیالن
بیش از پیش عطف توجه نمایند .نصاب تحصیلی ( )Curriculumیک رکن اساسی در تحصیالت عالی هر کشور
است .زیرا نصاب تحصیلی در واقع بیوگرافی (شناسنامه) مشخصات و خصوصیات هر مضمون (کورس) بوده که به
منزله رهنمود فشرده و جامع برای موضوعاتی که قرار است تغیر در فهم ،سلوک و مهارت مسلکی محصالن و
محصلین به شکل مطلوب مطابق به اهداف مطروحه فراهم سازد می باشد.
در سطح هر یک از پوهنتون ها ،پوهنحی ها و دیپارتمنت ها ،کمیته های نصاب تحصیلی وظیفه دارند تا نصاب تحصیلی
را که در سال های گذشته تدریس می گردید مورد ارزیابی ،بازنگری و انکشاف قرار داده ،مطابق نیاز جامعه ،بازار
کار ،پیشرفت تکنالوجی ،آخرین دستاوردهای علمی و بالخره مطابق به استندرد ها و معیار های محلی ،ملی و جهانی
عیار سازند .تاکید اجماع ملی که در ماه حوت سال  1396در کابل در خصوص معیاری سازی نصاب تحصیلی های
تحصیلی افغانستان برگذار گردیده بود؛ نیز بر همین موارد بود.
کمیته های بازنگری نصاب تحصیلی در سطح پوهنحی ها و پوهنتون ها با تدوین و توزیع پرسشنامه از اعضای کادر
علمی ،فارغ التحصیالن ،محصلین بر حال و استخدام کننده های دولتی و خصوصی در زمینه نقاط ضعف ،قوت ،فرصت
ها و چالش های موجود در نصاب تحصیلی های درسی رشته های مختلف خواهان معلومات گردیدند .نتیجه تجزیه و
تحلیل این پرسشنامه ها و مصاحبه ها در هرشته نقاط ضف و قوت را مشخص و فرصت ها و چالش های موجود را
انعکاس داد .بر هیمن مبنی برای اصالح و بازنگری نصاب تحصیلی پالن های عملیاتی طرح و اولویت ها مشخص
گردید.
در پوهنحی های انجنیری کار بازنگری ،توحید و معیاری سازی نصاب تحصیلی درسی باالی هر نوع رشته انجنیری
آغاز گردید .در این روند نصاب تحصیلی های تحصیلی حدود هشتاد پوهنحی های انجنیری دولتی و خصوصی در سطح
وزارت تحصیالت عالی مورد بازنگری و انکشاف قرار گرفت .بعد از بیش از یک سال کار تخصصی و تدویر چندین
مرحله کلستر در سطح ملی ،مطالعه نیاز های بازار کار و بررسی الگوهای مختلف از سایر کشور ها؛ تدوین نصاب
تحصیلی واحد معیاری در سطح ملی به انجام رسید.
انتظار میرود با تطبیق نصاب تحصیلی های جدید ،علم آموخته های رشته های مورد نظر با علم عمیق تر ،مهارت های
بیشتر ،نگرش مسئولیت پذیری و تعهد مسلط شوند طوریکه بتوانند با سهولت های بهتری وارد عرصه کار گردیده،
خدمات با کیفت و تخصصی را به جامعه انجام دهند .یقین داریم این علم آموخته ها دارای مهارت مسلکی باال ،آشناه با
کمپیوتر و انترنت مسلط به زبان های بین المللی ،اعتماد به نفس ،صداقت ،توانمند به انجام تحلیل و تجزیه علمی مسایل
اجتماعی می باشند.
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ه

مـقـدمـه
پوهن ًحی انجنیری بویژه دیپارتمنت برق و الکترونیک اشتیاق دارد تا نام وجایگاه بلند ش را که در عرصه های تدریس،
پژوهش ،وساااایر خدمات انجنیری داشاااته اسااات ،دوباره بدسااات آورد .دیپارتمنت برق و الکترونیک میخواهد تا در بخش
تدریس و پژوهش در سرتاسر افغانستان پیشتاز باشد .این مرکزانتظار دارد تا ازجمله مراکز تحصیلی مترقی و نامدار
در سطح منقطه و جهان به حساب آید.
در دنیای یک پارچه و ساراساری امروزی  ،گساترده گی و انتقال پذیری تحصایل از اهمیت ویژه ای برخوردار اسات .با
جهانی شااادن که در حقیقت باعث بوجود آوردن بازار سااایار و متحرک برای اساااتعداد ها و متخصاااصاااین شاااده اسااات ،به
حقیقت این امر بیشتر ازپیش نیاز احساس می شود .صرف نظرازموقعیت و یا ساحه فعالیت یک کمپنی و زیستگاه افراد
متخصااااص ،امروزه کمپنی ها و شاااارکت ها میتوانند انجنیران را از هرجای دنیا که خواسااااته باشااااند اسااااتخدام و به کار
بگیرند .درحقیقت تمام این موضاااوعات را ارتباطات مترقی ،ساااهولت و پیشااارفت هرچه بیشاااتر تکنالوژی ممکن سااااخته
است.
امروزه یک انجنیر زیرک باید با فرهنگ های مختلف آشاااانا بوده و از داشااااتن مهارت های مدیریتی ،رهبری و مشااااکل
گشااائی برخوردار باشااد تا بتواند از امکانات دساات داشااته فزیکی ،مالی و منابع بشااری بصااورت دقیق و مناسااب اسااتفاده
نماید .فر صت ها برای آنعده انجنیرانی که از این مهارت های ا ضافی برخوردار ه ستند ب سیار باال ا ست و آن ها به یقین
رهبران آینده جامعه و مدیران خوب برای بازار های صنعتی خواهند بود.
در کنار مسااائله جهانی شااادن ،رشاااد متداوم و ساااریع تکنالوژی باعث ساااریع شااادن پروساااه تغییر صااانعت گردیده اسااات.
دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیک تالش مینماید تا همگام با کاروان جهانی به رشاااااد و توساااااعه خود ادامه داده و به
بهترین شکل ممکن خود را با این تغیرات سریع عیار نماید .این مرکز به تالش های خود مبنی برفارغ دادن متخصصین
توانمند که مشکالت انجنیری فعلی و آینده را در رشته برق و الکترونیک مرفوع ساخته بتوانند ،ادامه خواهد داد.
برای برآورده شدن اهداف واالیی که در فوق بیان شد ،ت صمیم براین شد تا ن صاب تح صیلی جدید ساخته و مورد تطبیق
قرارگیرد .برای تهیه این پالن ،تاریخچه این دیپارتمنت مطالعه گردید تا پاساااااس به ساااااوال "ما درکجا بوده ایم" را بیابیم.
درکنار مطالعه تاریخچه ،حالت فعلی این نهاد تحصااایلی نیز بررسااای گردیده تا نقاط قوت ،ضاااعف ،فرصااات های دسااات
داشااته و تهدید های ساار راه مشااخص و باز رساای گردند .این در حقیقت پاسااس اساات به سااوال"ما فعال در کجا هسااتیم".
درنهایت ،برای هموار کردن راه برای آینده این نهاد علمی بینش ،ماموریت و اهداف کلی مشخص گردید.
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نام رشته های فارغ ده پوهنځی های انجنیری

شماره

پشتو

English

دری

د برق او الکترونیک

Electrical and Electronics

انجنیری

Engineering
Civil Engineering

1

انجنیری برق و الکترونیک

2

انجنیری سیول

د سیول انجنیری

3

مهندسی

مهندسی

Architecture

4

انجنیری میخانیک

د میخانیک انجنیری

Mechanical Engineering

5

انجنیری انرژی

د انرژی انجنیری

Energy Engineering

طراحی وبرنامه ریزی

د ښار طراحي او پالن

شهری

جوړونه

6

Urban Design and Planning

امید اساات تالش های صااورت گرفته بخشاای بزرگی از چالش ها و مشااکالتی موجود در این زمینه را پایان داده و زمینه
تحصیل بهتر را برای فرزندان این مرزوبوم در رشته های نامبرده فراهم سازد.
در اخیر از مسئولین محترم وزارت تحصیالت عالی ،کارکنان دفتر محترم بنیاد آسیا ،اعضای کمیته های تخصصی باز
نگری نصااااب تحصااایلی و اشاااتراک کنندگان کلساااتر های ساااه گانه که با ساااعی و پشااات کار موجب موفقیت این پروساااه
گردیدند ،اظهار سپاس و امتنان می نماییم.

انجنیری برق و الکترونیک
انجنیری برق و الکترونیک عبارت از شاخه ای از علم انجنیری میباشد که با طرح ،دیزاین و مونتاژ سیستم های فرعی
از قبیل سیستم های توان ،سیستم های مخابراتی ،سیستم های الکترونیکی ،سیستم های کنترول و سیستم های تبدیل انرژی
سر و کار دارد.

دیـدگـاه
انجنیری برق و الکترونیک تالش دارد درسطح کشور و منطقه رشته پیشتاز باشد ،تا به جامعه کنونی انجنیران پیشگام
ومسلکی تقدیم نموده و به حل مشکالت زیربنایی با ارایه خدمات تحصیلی ،تحقیقی و فعالیت های مسلکی فایق آید.

رسـالـت
انجنیری برق و الکترونیک توسط تربیه انجنیران متعهد و متخصص در بخش های مختلف انجنیری ،انجام تحقیقات
علمی و کاربردی ،پخش و نشر علم بروز و مورد نیاز انجنیری از طریق رفع نیازهای محلی و انکشاف پایدار والیتی،
سعی در ایفای نقش بارز در انکشاف ملی دارد.

ارزش ها
با توجه به اصاااول حاکم بر جامعه افغانساااتان ،حفع منافع علیای کشاااور ،تحکیم وحدت ملی ،تعهد به ارتقای کمی و کیفی
آموزش علمی و کاربردی علم انجنیری ،به کارگیری اسااااااتندردهای پذیرفته شااااااده بین المللی در محیط اکادمیک و تعمیم
مسئولیت پذیری ،ارزش های اساسی ذیل مورد نظر قرار گرفته است:
 باور و احترام به ارزش های اسالمی و ملی؛
 تقویت روحیه وحدت ملی ،همگرایی و تحکیم ثبات سیاسی؛
 احترام به کرامت انسانی ،تعمیم عدالت ،برابری و قانونیت؛
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 تحصیالت عالی حقوقی با کیفیت و معیاری متناسب با نیاز جامعه و بازار کار؛
 مسئولیت پذیری و قانونگرایی؛
 اداره سالم ،مؤثر و کارآمد

اهـداف آمـوزشـی
هدف رشته تحصیلی انجنیری در دوره لیسانس عرضه علم انجنیری و مهارت های مسلکی باعلم معیاری جهانی ،جهت
تربیه متخصصین جوان متعهد برای رفع نیازهای ذیل در سطح ملی و بین المللی می باشد:


توانایی اسااتفاده از علم ساااینس ،ریاضاای ،اساااسااات انجنیری برق و الکترونیک و اسااتفاده از شاایوه های مناسااب
برای حل مسایل انجنیری؛



توانایی طرح راه حل ها برای حل مسایل پیچیده انجنیری؛



توانایی تطبیق علم انجنیری ،مدیریت و برآورد مالی پروژه ها؛



توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دساااااات یافتن به اهداف کلی و نظارت همیشااااااگی تحوالت در دنیای
تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر؛



توانایی درک پیامد تصمیم گیری ها در بخش انجنیری و تطبیق نورم های کاری و اخالقی برای انکشاف مستمر؛



آشنایی محصلین با کلیات علم انجنیری ،ساینس و محیط زیست

نتـایـج متـوقـعه


توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و تحلیل به روش های نوین
برای اجرای فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و الکترونیک؛



توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک
و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی؛



توانایی بر قراری ارتباطات و مفاهمه موثر در فعالیت های انجنیری و تطبیق اساسات انجنیری برق
و الکترونیک شامل :پالنگذاری ،ساختمان ،پروژه سازی ،حفع و مراقبت وبهره برداری زیر بناهای
انرژی برق؛



توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن خالقیت های تخصصی و
مسلکی؛



توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی؛



توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری،
اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه پایدار
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معرفـی مختـصر پوهنځی انجنیری
پوهنځی انجنیری میتواند متشکل از یک و یا بیشتر از آن دیپارتمنت باشد .معمول ترین دیپارتمنت ها در پوهنځی های
انجنیری کشور عبارت اند از :انجنیری برق و الکترونیک ،انجنیری میخانیک ،انجنیری انرژی ،انجنیری سیول،
مهندسی و طراحی وبرنامه ریزی شهری .نصاب تحصیلی درسی دیپارتمنت مهندسی با نصاب تحصیلی درسی سایر
رشته های انجنیری از سال اول متفاوت است .دو سال اول نصاب تحصیلی درسی انجنیری بین چهار دیپارتمنت انجنیری
(برق و الکترونیک ،سیول ،میخانیک و انرژی) تقریبا مشترک اند .هم اکنون نظر به راهکار وزارت تحصیالت عالی
کشور ،تقسیم محصالن به بخش مهندسی و بخش های انجنیری نظر به انتخاب و نمرات کانکور شان ،در هنگام اعالن
نتایج کانکور صورت میگیرد.
رشته های اساسی در دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیک عبارت اند از:


انجنیری سیستم های توان ()Power Systems Engineering



انجنیری سیستم های مخابراتی ()Communication Systems Engineering



انجنیری سیستم های تبدیل انرژی ()Energy Conversion Systems Engineering



انجنیری سیستم های الکترونیکی ( )Electronic Systems Engineeringو



انجنیری سیستم های کنترول ()Control Systems Engineering

این نصاب تحصیلی محصالن را برای تخصص در انجنیری برق و الکترونیک و حصول توانایی های خاص در رشته
های مختلف این بخش آماده می کند.
اعضای دیپارتمنت در کار های مشورتی و فعالیت های تحقیقاتی ،نظر به ضرورت نهاد های دولتی و خصوصی ،اشتراک
می کنند .این نوع فعالیت ها باعث میشوند تا از یکسو دانش عملی استادان ،کارمندان مسلکی و محصالن این دیپارتمنت
را تقویت بخشند و از جانب دیگر نیازمندیهای تحقیقی و مشوره دهی سکتور دولتی و خصوصی را برآورده سازند.

نـیـاز سـنـجـی
هیئت رهبری و کمیته کاری نصاب تحصیلی پوهنځی های انجنیری پوهنتون های دولتی به همکاری مقام وزارت
تحصیالت عالی برنامه بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی پوهنځی انجنیری را در مدت یک سال گذشته تدوین و اجرا
نموده است .برنامه بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی پوهنځی های انجنیری طی دو فعالیت عمده و اساسی ذیل انجام
داده شد:
 .1راه اندازی برنامه نیاز سنجی با تدوین و توزیع پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل داده ها
 .2برگزاری فعالیت های گروهی در قالب ورکشاپ ها و تجزیه و تحلیل داده ها
برنامه نیازسنجی به هدف بررسی میزان مطابقت نصاب تحصیلی موجود پوهنځی های انجنیری با انتظارات و نیازمندی
های ذینفعان اعم از مفید بودن و کاربردی بودن مضامین ،بروز بودن و معیاری بودن مفردات ،بومی بودن و معیاری
بودن منابع درسی ،شناسایی نکات ضعف و قوت نصاب تحصیلی پوهنځی انجنیری و همخوانی نصاب های تحصیلی با
معیار های بین الملل ی ،راه اندازی گردیده بود .فعالیت های گروهی و تجزیه و تحلیل داده های آن به هدف سنجش نیاز
های اساسی بازار کار و فراهم آوری فرصت های شغلی بیشتر برای فارغ التحصیالن رشته های پوهنځی انجنیری با
توجه به اشباع شدن بازار کار تدویر گردید .در بخش نخست داده های حاصل از پرسشنامه ها و در بخش دوم داده های
حاصل از فعالیت های گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
اجرآت زیر به منظور تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها صورت گرفته است:
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 .1ترتیب تیم کاری در قالب کمیته نصاب تحصیلی هر پوهنځی :به اساس جلسه کمیته نصاب تحصیلی پوهنځی
های انجنیری ،این تیم کاری با معرفی یک نماینده از سوی دیپارتمنت های چندگانه و آمریت کمیته نصاب
تحصیلی پوهنځی های انجنیری تشکیل گردید.
 .2شناسایی ذینفعان :پوهنځی های انجنیری با ذینفعان متعددی چه در داخل و چه در خارج در تعامل میباشد
که هر یک میتوانند باالی پوهنځی ها اثر گذاشته و یا از پوهنځی ها اثر پذیر باشند .هر یک از ذینفعان
نیاز ها و انتظار های قابل توجهی دارند که پوهنځی های انجنیری در راستای بازنگری نصاب تحصیلی
شان آن ها را میبایست در نظر گیرد .ذینفعان پوهنځی های انجنیری قرار ذیل اند:


دیپارتمنت ها :دیپارتمنت های مختلف پوهنتون های دولتی و خصوصی از ذینفعان اثر گذار اند .پیشنهاد
بازنگری نصاب تحصیلی ،تنظیم مفردات و تعین روش تدریس از صالحیت های دیپارتمنت ها است که
در چگونکی ارائه خدمات آموزشی بسیار تاثیر دارد.



ارگان های انجنیری :از آنجاییکه یکی از رسالت های پوهنځی های انجنیری تربیه کادر های تخصصی
در عرصه های مختلف انجنیری اعم از برق و الکترونیک ،مهندسی ،آب ومحیط زیست ،سیول ،میخانیک
و غیره است ،این ارگانها بازار کار مستقیم برای محصالن رشته های انجنیری را تشکیل میدهد.
پوهنځی های انجنیری در راستای تدوین نصاب تحصیلی پیشنهادات این نهاد ها که شامل وزارتهای
محترم انرژی و آب ،مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،احیاوانکشاف دهات ،شرکت های محترم برشنا و
شاروالی های افغانستان میباشد را در نظر گرفته تا محصالن عالوه بر فراگیری آموزش های اساسی
انجنیری ،آموزش های کاربردی و مهارت های عملی مورد نیاز را فرا گیرند.



سکتور خصوصی اعم از شرکت های مخابراتی ،سرمایه گذاران ،اتحادیه ها و اصناف :این گروه حوزه
کاری مساعد و نسبتآ بکر برای فارغان رشته انجنیری به حساب می آید .با توجه به تعداد زیاد فارغ
التحصیالن انجنیری و اشباع شدن بازار کار ،نیاز های این سکتور شناسائی و بر اساس آن در نصاب
تحصیلی تعدادی از مضامین درج گردید تا زمینه فراهم ساختن کارآموزی و فرصت های شغلی برای
فارغ التحصیالن در آینده بیشتر میسر گردد.



محصالن :این گروه از ذینفعان اثر پذیر اند و به صورت مستقیم خدمات آموزشی به آنها ارئه میشود.



فارغ التحصیالن :این گروه نیز از ذینفعان پوهنځی انجنیری اند که در راستای تدوین نصاب تحصیلی
نیاز های ایشان در زمینه فراهم آوری فرصت های شغلی مساعد در نظر گرفته شد.

 .3تدوین و توزیع پرسشنامه ها ،برگزاری کارهای گروهی در قالب ورکشاپ ها با اشتراک ذینفعان دولتی،
خصوصی و موسسات همکار در سطح والیات و مرکز و تجزیه و تحلیل داده های واصله :هدف از تدوین و
توزیع پرسشنامه ها بررسی میزان مطابقت نصاب تحصیلی فعلی پوهنځی های انجنیری با انتظارات و
نیازمندی های بازار کار و ذینفعان بوده است .مباحثی همچون مفید و کاربردی بودن مضامین ،بروز بودن و
معیاری بودن مفردات درسی ،بومی و اکادمیک بودن منابع درسی و شناسایی نکات ضعف و قوت نصاب
تحصیلی پوهنځی های انجنیری مورد تمرکز بیشتر قرار گرفته اند.
 .4تدویر ورکشاب ها به اشتراک ذینفعان و نهاد های همکار در سطح مرکز و زون ها :هدف از برگزاری
فعالیت های گروهی و تجزیه و تحلیل داده های آن سنجش نیاز های اساسی بازار کار در رشته انجنیری و
فراهم آوری فرصت های شغلی بیشتر برای فارغ التحصیالن هر رشته پوهنځی انجنیری و با توجه به اشباع
شدن بازار کار فعلی بوده است .اشتراک کنندگان درین ورکشاب ها خال های موجود در نصاب تحصیلی
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بخصوص در حوزه عملی را انعکاس داده ،پیشنهادات خویش را ارائه نمودند .این پیشنهادات توحید گردیده و
در پروسه بازنگری نصاب تحصیلی به آنها ترتیب اثر داده شد.
 .5بررسی و توحید پیشنهادات واصله از نهاد های انجنیری ،موسسات و انجیوهای ساختمانی و سایر نهاد
های ذیعالقه در سطح والیات :این پیشنهادات به طور کلی بخشی از رهنمود اصالح نصاب تحصیلی در
مراحل بعدی را در بر گرفت.
 .6تحلیل پرسشنامه ها :بعد از جمع آوری پرسشنامه ها تیم کاری هر رشته مختلف النوع داده های حاصل از
پرسشنامه های مربوطه خویش را با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و نتیجه
حاصله را در انتخاب و ترتیب مفردات درسی مضامین نصاب تحصیلی انعکاس دادند.

مـعـرفـی مـحتـوی
 .1مدت دوره تحصیل :دوره لیسانس رشته انجنیری برق و الکترونیک اولین مرحله تحصیلی انجنیری در نظام
تحصیالت عالی افغانستان می باشد که به طور عادی چهار سال تحصیلی را در بر می گیرد.
 .2کریدیت ها و کود نمبر مضااااااامین :در این نصاااااااب تحصاااااایلی مجموع تعداد کریدیت ها در کتگوری های
چهارگانه (اساسی ،تخصصی ،پوهنتون شمول ،سمینار و پروژه)  151کریدیت تثبیت گردید .تمامی پوهنحی
های انجنیری پوهنتون های دولتی و خصااوصاای و دیپارتمنت های رشااته انجنیری برق و الکترونیک مکلف
به تطبیق این نصاب تحصیلی می باشند.
 .3مضااامین درساای و کتگوری ها :درصاانف بندی مضااامین درساای ماده دوم الیحه ساایسااتم کریدیت مؤسااسااات
تحصااایالت عالی «حد اقل کریدیت ها در دوره ی لیساااانس  136کریدیت و حد اکثر آن مربوط به طول دوره
تحصیلی رشته مربوطه بوده و از  21کریدیت در یک سمستر تجاوز نمی نماید ».و ماده سوم الیحه مذکور
« مضااامین دوره لیسااانس به مضااامین اساااساای ،مضااامین تخصااصاای ،مضااامین اختیاری و مضااامین پوهنتون
شاامول تقساایم می شااوند .مضااامین اساااساای باید حداکثر  30فیصااد ،مضااامین تخصااصاای حد اقل  50فیصااد و
مضامین اختیاری به شمول مضامین پوهنتون شمول  12فیصد ،مونوگراف ،سیمینار ،ستاژ ،امتحان دولتی و
تکمیل پروژه ی دیپلوم  8فیصااد مضااامین دوره لیسااانس را احتوا نموده و نمرات آنها از  100نمره محاساابه
می شااوند .فیصاادی مضااامین مذکور در پالن تعلیمی ( ضاامیمه ی شااماره  )10گنجانیده شااده اساات ».در نظر
گرفته شااااده اند .به اساااااس مواد فوق و مبتنی بر توافق های به عمل آمده در کلسااااتر رشااااته انجنیری برق و
الکترونیک ،مضامین شامل در نصاب تحصیلی درسی به اساس الزامات تخصصی رشته و سیستم کریدیت
قرار ذیل تقسیم گردید:

مضامین اساسی

مضامین

تعداد

تعداد کریدیت

مضامین
فیصدی

تعداد

تعداد کریدیت

مضامین
فیصدی

تعداد

تعداد کریدیت

مضامین
فیصدی

تعداد

تعداد کریدیت

مضامین
فیصدی

%

%

تعداد

%

13

21

13.91

2

6

3.97

تعداد کریدیت

%

23

76

50.33

و پوهنتون شمول

عملی و منوگراف

52

151

فیصدی

14

48

31.79

مضامین تخصصی

مضامین اختیاری

مضامین کار

مجموع

100
%

یادداشت :شایان تذکر است که از جمع (  ) 151کریدیت رشته انجنیری برق و الکترونیک ،محصل مکلف است به
تعداد ( )136کریدیت را در جریان تحصیل تکمیل نماید.
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 .4موجودیت انترنشااای  :محصااالین رشاااته انجنیری برق و الکترونیک در رخصاااتی های بین دو سااامساااتر به
ساااکتور های ملی و بین المللی که با پوهنحی انجنیری توامیت دارند منحیث کار آموز معرفی میشاااوند که در
این نصاب تحصیلی برای این دوره هیچ کریدیت در نظر گرفته نشده است.
 .5تناسااب کار عملی و نظری :در پروسااه بازنگری نصاااب تحصاایلی افزایش قابل توجه در فعالیت های عملی
محصلین بمیان آمد که از جمله در تعداد زیادی از مضامین اساسی و تخصصی برنامه درسی به نحو ترتیب
گردیده است که شامل هر دو بخش عملی و نظری باشد.
 .6روش های آموزش و تدریس :تدریس به روش های متفاوت ذیل پیش بینی شده است:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



تدریس متقابل و تدریس توسط خود محصل؛



کارهای گروهی و ارائه آن.



ارائه سمینار توسط محصلین در بعضی از ساعات درسی

 .7نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی محصالن:
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم میعاد معین ،استاد را در جریان
میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری


امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم
ندارد



محصلین می توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل
نمایند.

پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه سیستمکریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی) % 20



کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های ساحوی) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر



امتحان نهایی سمستر حد اکثر % 60



مجموع

% 20
% 100
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وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در
مشارکت نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت
مساوی بدهند .اخالق و اصول رفتاری را که الزمه محیط علمی است مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر
به اخالل پروسااااااه تدریس گردد اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سااااااهم فعال خویش را در پروسااااااه
آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صداقت اکادمیک شامل نقل ،جعل معلومات ،استناد نادرست ،سرقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران
می گردد که ممکن از جانب محصااالین در حین تحصااایل انجام شاااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصااال به
هیچ وجه قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت
عالی برخورد قانونی صورت میگیرد.
 استاد مضمون مسئولیت ابتدایی برای تشخیص و برخورد با عدم صداقت اکادمیک را دارد .استاد در صورت
تشخیص عدم صداقت علمی محصل ،بعد از بررسی موضوع و استماع دفاعیات محصل در زمینه معرفی آن
به مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 ت صمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر مح صلین را تحت شعاع
قرار نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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اختصارات استفاده شده در کود های مضامین قرار ذیل اند
:EF

پوهنځی انجنیری

:SH

پوهنځی شرعیات

:LI

پوهنځی ادبیات

:CE

انجنیری سیول

:ME

انجنیری میخانیک

:EEE

انجنیری برق والکترونیک

:EnE

انجنیری انرژی

:Arch

مهندسی

:EN

دیپارتمنت انگلیسی

:IC

مضامین ثقافت اسالمی

:EN

انگلیسی

:CH

کیمیای انجنیری

:HI

تاریس معاصر افغانستان

به طور مثال در کود  ،EF-EEE-0103حروف اختصاااااری ( )EFپوهنحی انجنیری )EEE( ،دیپارتمنت انجنیری برق
و الکترونیک؛ و اعداد ( )01سمستر اول و ( )03مضمون شماره سوم سمستر مذکور را نشان میدهد.
مشخصات کورس ها
مشااااخصااااات کورس ها برای پوهنځی انجنیری شااااامل شااااماره کورس ،عنوان کورس ،تعداد کریدیت های آن در یک
سم ستر و تعداد ساعات در سی آن دریک هفته می با شد .ساعات در سی شامل لکچر ،تمرین و یا البراتوار بوده و مدت
هر ساعت درسی  50دقیقه است.

جدول سمستروار مضامین
دوره لیسااانس رشااته انجنیری برق و الکترونیک در زیر مجموعه پوهنځی انجنیری در هشاات ساامسااتر تحصاایلی ارایه
گردیده طوریکه هر ساامسااتر شااامل  16هفته درساای میباشااد .در این رشااته مجموعا  52مضاامون که شااامل  14مضاامون
اساسی 25 ،مضمون تخصصی و  13مضمون پوهنتون شمول میباشد ،طی  151کریدیت تدریس میگردد.
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صنف اول – سمستر اول – رشته انجنیری برق و الکترونیک

شماره
4

و کمپیوتر
ثقافت اسالمی

5

І
تاریس

6

افغانستان
انگلیسی І

7

تعداد کریدیت

مبادی انجنیری

EF-CE-0106

اساسی

0101

پوهنتون

SH-IC-0101

شمول
پوهنتون

HI-SS-0102

شمول
پوهنتون

LI-EN-0103

شمول

مجموعه کریدیت ها وساعات درسی دریک سمستر

نظری

3

رسم تخنیکی І

EF-ME-0102

اساسی

3

EF-EEE-

عملی

2

کالکولس І

اساسی

4

مجموع

1

I

EF-ME-0101

اساسی

4

مربوطه

مجموع ساعات

فزیک انجنیری

مضمون

مضمون

دیپارتمنت

پیشنیازها

نام مضمون

کودنمبر

نوعیت

هفته

درسی در سمستر

ساعات درسی در

3

3

6

96

ندارد

4

0

4

64

ندارد

1

4

5

80

ندارد

3

انجنیری سیول

2

2

4

64

ندارد

1

ثقافت اسالمی

1

0

1

16

ندارد

1

تاریس

1

0

1

16

ندارد

3

انگلیسی

3

0

3

48

ندارد

384

--

انجنیری
میخانیک
انجنیری برق
و الکترونیک
انجنیری
میخانیک

---
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لیست مضامین اختیاری سمستر اول رشته انجنیری برق و الکترونیک
شماره

نام مضمون

کودنمبر

تعداد

مضمون

کریدیت

تعداد ساعات درسی در هفته
دیپارتمنت مربوطه

نظری

عملی

مجموع

مجموع ساعات
درسی سمستر

1
2
3
4

شماره

نوعیت مضمون

تعداد کریدیت

فیصدی بر اساس کریدیت

1

اساسی

14

9.272%

2

تخصصی

0

0.000%

3

پوهنتون شمول و اختیاری

5

3.311%

4

کار عملی و منوگراف

0

0.000%

10

صنف اول – سمستر دوم – رشته انجنیری برق و الکترونیک
ساعات درسی

شماره

کیمیای

CH-CH-

انجنیری I

0204

ثقافت

5

اسالمی ІІ
انگلیسی ІI

6

تعداد کریدیت

گ کمپیوتر

0202

نظری

4

پروگرامین

EF-EEE-

عملی

3

انجنیری ІІ

0201

مجموع

2

فزیک

EF-ME-

4

0

4

64

3

3

6

96

2

2

4

64

EF-CE-0106

2

2

4

64

ندارد

1

ثقافت اسالمی

1

0

1

16

SH-IC-0101

3

انگلیسی

3

0

3

48

LI-EN-0103

352

--

اساسی

4

اساسی

4

تخصصی

3

اساسی

3

0201

پوهنتون

SH-IC-0201

شمول
پوهنتون

LI-EN-0203

شمول

مجموعه کریدیت ها وساعات درسی دریک سمستر

درسی در سمستر

1

کالکولس ІІ

EF-EEE-

مربوطه

مجموع ساعات

مضمون

مضمون

مضمون

دیپارتمنت

پیشنیازها

نام

کودنمبر

نوعیت

در هفته

انجنیری برق
و الکترونیک
انجنیری
میخانیک
انجنیری برق
و الکترونیک
کیمیای
انجنیری

---

18

EF-EEE0101
EF-EEE0101

شماره

لیست مضامین اختیاری سمستر دوم رشته انجنیری برق و الکترونیک
نام مضمون

کودنمبر

تعداد

مضمون

کریدیت

تعداد ساعات درسی در هفته
دیپارتمنت مربوطه

نظری

عملی

مجموع

مجموع ساعات
درسی سمستر

شماره

نوعیت مضمون

تعداد کریدیت

فیصدی بر اساس کریدیت

1

اساسی

11

7.285 %

2

تخصصی

3

1.987 %

3

پوهنتون شمول و اختیاری

4

2.649 %

4

کار عملی و منوگراف

0

0.000 %

11

برنامه درسی صنف دوم -سمستر سوم  -رشته انجنیری برق و الکترونیک

شماره

فزیک

EF-EEE-

انجنیری IIІ

0302

کیمیای

CH-CH-

انجنیری II

0304

انگلیسی ІIІ

LI-EN-0303

ثقافت اسالمی

6

ІIІ

SH-IC-0301

تعداد کریدیت

5

0310

نظری

4

EF-CE-

عملی

3

0301

مربوطه

مجموع

2

ستاتیک

EF-EEE-

دیپارتمنت

سمستر

1

کالکولس ІIІ

مضمون

مضمون

هفته

پیشنیازها

نام مضمون

کودنمبر

نوعیت

درسی در

مجموع ساعات درسی در

ساعات

4

0

4

64

3

0

3

48

3

3

6

96

2

2

4

64

CH-CH-0204

0

3

48

LI-EN-0203

0

1

16

SH-IC-0201

336

--

انجنیری برق و

اساسی

4

اساسی

3

اساسی

4

اساسی

3

کیمیای انجنیری

3

انگلیسی

3

1

ثقافت اسالمی

1

الکترونیک

EF-EEE-0201
EF-EEE-

انجنیری سیول

0201/EF-ME0101

پوهنتون
شمول
پوهنتون
شمول

مجموعه کریدیت ها وساعات درسی دریک سمستر

انجنیری برق و
الکترونیک

---
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EF-EEE-0101/
EF-ME-0101

لیست مضامین اختیاری سمستر سوم رشته انجنیری برق و الکترونیک
شماره

تعداد ساعات درسی در هفته
نام مضمون

کودنمبر
مضمون

تعداد کریدیت

دیپارتمنت
مربوطه

مجموع
ساعات

نظری

عملی

مجموع

درسی
سمستر

شماره

نوعیت مضمون

تعداد کریدیت

فیصدی بر اساس کریدیت

1

اساسی

14

9.272 %

2

تخصصی

0

0.000 %

3

پوهنتو شمول و اختیاری

4

2.649 %

4

کار عملی و منوگراف

0

0.000 %

12

صنف دوم – سمستر چهارم – رشته انجنیری برق و الکترونیک

شماره

تحلیل سرکت I

4
5

0402

مبادی انجنیری

EF-EEE-

کمپیوتر

0403

4

0

4

64

3

3

6

96

3

3

6

96

3

انگلیسی

3

0

3

48

1

ثقافت اسالمی

1

0

1

16

اساسی
تخصصی

4

تخصصی

4

تخصصی

4

LI-EN-

پوهنتون

0403

شمول

ثقافت اسالمی

SH-IC-

پوهنتون

IV

0401

شمول

انگلیسی IV

6

EF-EEE-

تعداد کریدیت

تطبیقی

0401

نظری

3

معادالت تفاضلی

3

0

3

48

3

0401
EF-EEE-

عملی

2

EF-ME-

مجموعه کریدیت ها وساعات درسی دریک سمستر

مربوطه

در سمستر
مجموع

1

دینامیک

مضمون

مضمون

دیپارتمنت

انجنیری
میخانیک
انجنیری برق
و الکترونیک
انجنیری برق
و الکترونیک
انجنیری برق
و الکترونیک

---
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پیشنیازها

نام مضمون

کودنمبر

نوعیت

هفته

مجموع ساعات درسی

ساعات درسی در

EF-CE0310
EF-EEE0201
EF-EEE0302
EF-EEE0202
LI-EN0303
SH-IC0301
--

368

شماره

لیست مضامین اختیاری سمستر چهارم رشته انجنیری برق و الکترونیک
نام مضمون

کودنمبر
مضمون

تعداد کریدیت

دیپارتمنت
مربوطه

تعداد ساعات درسی در هفته
نظری

عملی

مجموع

مجموع
ساعات درسی

1
2
3

شماره

نوعیت مضمون

تعداد کریدیت

فیصدی بر اساس کریدیت

1

اساسی

3

2.649%

2

تخصصی

12

7.947%

3

پوهنتو شمول و اختیاری

4

2.649%

4

کار عملی و منوگراف

0

0%

13

سمستر

صنف سوم – سمستر پنجم – رشته انجنیری برق و الکترونیک

شماره

الکترونیک I

4
5

EF-EEE0503

انرژی کنورژن

EF-EEE-

І

0504

تیوری متریکس

EF-EEE-

تطبیقی

0505

ترمودینامیک I

EF-ME-0503

6

ثقافت اسالمی

7

V

تعداد کریدیت

ІІ

0502

تخصصی

4

تخصصی

4

تخصصی

3

اساسی

3

SH-IC-0501

پوهنتون
شمول

مجموعه کریدیت ها وساعات درسی دریک سمستر

و الکترونیک
انجنیری برق
و الکترونیک
انجنیری برق
و الکترونیک
انجنیری برق
و الکترونیک
انجنیری برق
و الکترونیک
انجنیری
میخانیک
ثقافت اسالمی

1

نظری

تحلیل سرکت

EF-EEE-

تخصصی

3

انجنیری برق

عملی

3

های دیجیتال

0501

مربوطه

مجموع

2

دیزاین سیستم

EF-EEE-

تخصصی

3

سمستر

1

مضمون

مضمون

دیپارتمنت

هفته

3

0

3

48

3

0

3

48

3

3

6

96

EF-EEE-0402

3

3

6

96

EF-EEE-0402

3

0

3

48

EF-EEE-0401

3

0

3

48

EF-ME-0201

1

0

1

16

SH-IC-0401

400

--

EF-EEE-0403
EF-EEE0401/EF-EEE0402

---
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پیشنیازها

نام مضمون

کودنمبر

نوعیت

درسی در

مجموع ساعات درسی در

ساعات

لیست مضامین اختیاری سمستر پنجم رشته انجنیری برق و الکترونیک
شماره

نام مضمون

کودنمبر

تعداد

دیپارتمنت

مضمون

کریدیت

مربوطه

تعداد ساعات درسی در هفته
نظری

عملی

مجموع

مجموع ساعات
درسی سمستر

شماره

نوعیت مضمون

تعداد کریدیت

فیصدی بر اساس کریدیت

1

اساسی

3

1.987 %

2

تخصصی

17

11.258 %

3

پوهنتو شمول و اختیاری

1

0.662 %

4

کار عملی و منوگراف

0

0.000 %

14

صنف سوم – سمستر ششم – رشته انجنیری برق و الکترونیک
ساعات درسی در

شماره

الکترونیک II

0603

تعداد کریدیت

6

EF-EEE-

نظری

5

سیستم ها

0602

عملی

4

سگنال ها و

EF-EEE-

مجموع

3

0601

درسی در سمستر

2

EF-EEE-

مربوطه

مجموع ساعات

1

مایکروکنترولر

مضمون

مضمون

دیپارتمنت

انجنیری
تخصصی

4

تخصصی

3

تخصصی

4

تخصصی

4

اساسی

3

برق و

پیشنیازها

نام مضمون

کودنمبر

نوعیت

هفته

EF-EEE3

6

3

96

0403/EF-

الکترونیک

EEE-0503

انجنیری

EF-EEE-

برق و

3

3

0

48

الکترونیک

EEE-0502

انجنیری
برق و

0401/EF-

3

6

3

96

EF-EEE0503

الکترونیک
انجنیری

انرژی

EF-EEE-

کنورژن ІІ

0604

منجمنت

EF-ME-

انجنیری I

0605

ثقافت

SH-IC-

پوهنتون

اسالمیIV

0601

شمول

برق و

3

6

3

96

EF-EEE0504

الکترونیک
انجنیری
برق و

3

3

0

ندارد

48

الکترونیک

مجموعه کریدیت ها وساعات درسی دریک سمستر

انجنیری
برق و

1

1

1

0

16

SH-IC-0501

الکترونیک
---
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--

400

لیست مضامین اختیاری سمستر ششم رشته انجنیری برق و الکترونیک

شماره

تعداد ساعات درسی در هفته
نام مضمون

کودنمبر

تعداد

دیپارتمنت

مضمون

کریدیت

مربوطه

مجموع
ساعات

نظری

عملی

درسی

مجموع

سمستر

شماره

نوعیت مضمون

تعداد کریدیت

فیصدی بر اساس کریدیت

1

اساسی

3

1.987 %

2

تخصصی

15

9.934 %

3

پوهنتو شمول و اختیاری

1

0.662 %

4

کار عملی و منوگراف

0

0%

15

صنف چهارم – سمستر هفتم – رشته انجنیری برق و الکترونیک
ساعات درسی در

شماره

الکترونیک I

0703

کنترول سیستم
تطبیقات ساحه

5

الکترو

7

0704
EF-EEE0705

مقناطیس
6

EF-EEE-

EF-EEE-

سیمینارI

0706

تعداد کریدیت

پاور

EF-EEE-

نظری

پاور І

0702

عملی

سیستم های

EF-EEE-

مجموع

4

سیستم I

0701

درسی در سمستر

3

کمونیکیشن

EF-EEE-

مربوطه

مجموع ساعات

2

مضمون

مضمون

دیپارتمنت

انجنیری
تخصصی

3

تخصصی

3

تخصصی

3

تخصصی

4

برق و

0

3

48

3

پیشنیازها

1

نام مضمون

کودنمبر

نوعیت

هفته

EF-EEE0602

الکترونیک
انجنیری
برق و

0

3

48

3

EF-EEE0502

الکترونیک
انجنیری

تخصصی

3

برق و

EF-EEE0

3

48

3

0603/EF-

الکترونیک

EEE-0604

انجنیری

EF-EEE-

برق و

3

3

96

6

0602/EF-

الکترونیک

ME-0401

انجنیری

EF-EEE-

برق و

0

3

48

3

الکترونیک

0401/EFEEE-0502

انجنیری
تخصصی

1

برق و

0

1

16

1

ندارد

الکترونیک

ثقافت

SH-IC-

پوهنتون

اسالمیVII

0701

شمول

مجموعه کریدیت ها وساعات درسی دریک سمستر

1

ثقافت
اسالمی

0

1

320

--

1

---

18

16

SH-IC-0601

شماره

لیست مضامین اختیاری سمستر هفتم رشته انجنیری برق و الکترونیک
نام مضمون

کودنمبر

تعداد

مضمون

کریدیت

تعداد ساعات درسی در هفته
دیپارتمنت مربوطه

نظری

عملی

مجموع

مجموع
ساعات درسی

شماره

نوعیت مضمون

تعداد کریدیت

فیصدی بر اساس کریدیت

1

اساسی

0

0.000 %

2

تخصصی

17

11.258 %

3

پوهنتو شمول و اختیاری

1

0.662 %

4

کار عملی و منوگراف

0

0.000 %

16

سمستر

صنف چهارم – سمستر هشتم – رشته انجنیری برق و الکترونیک

شماره

کمونیکیشن

EF-EEE-

سیستم II

0802

وایرینگ

EF-EEE-

دیزاین

0803

تعداد کریدیت

II

0801

تخصصی

3

تخصصی

3

تخصصی

2

تخصصی

3

نظری

پاور سیستم

EF-EEE-

تخصصی

3

انرژی

عملی

4

تجدید

0806

انجنیری

مجموع

3

انرژی قابل

EF-EnE-

تخصصی

4

مربوطه

3

3

6

درسی در سمستر

2

مضمون

مضمون

مضمون

دیپارتمنت

96

انجنیری
برق و

3

0

3

پیشنیازها

1

نام

کودنمبر

نوعیت

هفته

مجموع ساعات

ساعات درسی در

48

ندارد
EF-EEE0702

الکترونیک
انجنیری
برق و

3

0

3

48

EF-EEE0701

الکترونیک
انجنیری
برق و

3

0

3

48

EF-EEE0502

الکترونیک

EF-EEE0706 and EF-

5

EF-EEE-

سمینار II

0804

EEE-0701 or

انجنیری
برق و

0

4

4

64

الکترونیک

EF-EEE0702 or EFEEE-0703 or
EF-EEE0609
EF-EEE-

6

پروژه های

EF-EEE-

صنعتی

0805

0701 or EF-

انجنیری
برق و

1

4

5

80

الکترونیک

EEE-0702 or
EF-EEE0703 or EFEEE-0609

ثقافت
اسالمی-

7

VIII

SH-IC-

پوهنتون

0801

شمول

مجموعه کریدیت ها وساعات درسی دریک سمستر

1

ثقافت
اسالمی

19

1

0

1

---

16

SH-IC-0701
--

400

لیست مضامین اختیاری سمستر هشتم رشته انجنیری برق و الکترونیک
شماره

نام

کودنمبر

مضمون

مضمون

تعداد کریدیت

دیپارتمنت
مربوطه

تعداد ساعات درسی در هفته
نظری

عملی

مجموع

مجموع ساعات
درسی سمستر

1
2

شماره

نوعیت مضمون

تعداد کریدیت

فیصدی بر اساس کریدیت

1

اساسی

0

0.000 %

2

تخصصی

18

11.921 %

3

پوهنتو شمول و اختیاری

1

0.662 %

4

کار عملی و منوگراف

0

0.000 %

17

وزارت تحصیالت عالی
)

پوهنتون (
پوهنځی انجنیری

رشته انجنیری برق و الکترونیک
مفردات درسی

صنف اول – سمستر اول

18

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون کالکولس I
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

کالکولس I

کود مضمون:

EF-EEE-0101

تعداد کریدیت:

 4کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
توابع و مودل های آن ،لیمت ها ،مشتقات و تطبیقات آن ها ،و انتیگرال های ساده با تاکید براستفاده درعلوم طبیعی و فزیکی
پیش شرط :ندارد
اهداف آموزشی


توانائی تحلیل و تجزیه انواع مختلف توابع و ترسیم گراف آنها به شکل تقریبی و ظرفیت ایجاد ارتباط میان قضایای
طبیعی و انواع مختلف توابع که با استفاده از آنها توضیح داده میشوند؛



آشنایی با لیمیت توابع وموارد استفاده آن؛



توانائی استفاده از قوانین مشتقات برای دریافت مشتق انواع مختلف از تابع؛



یادگیری موارد استفاده از مشتق؛



توضیح مفهوم انتیگرال معین و استفاده از آن برای دریافت مقدار کمیت های که متحول مستقل و متحول وابسته آن
دارای تغیرات لحظوی باشد

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن

19

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
هفته اول

معرفی مفردات درسی برای محصلین ،طرز های مختلف ارایۀ یک تابع ،مدل های ریاضیکی
برای توضیح قضیای طبیعی

هفته دوم

تشکیل توابع جدید با استفاده از توابع قبلی ،توابع نمائی ،توابع معکوس ،توابع لوگاریتمی و
معکوس توابع مثلثاتی

هفته سوم

مسائل مماس و سرعت ،لیمیت یک تابع و قوانین لیمت

هفته چهارم

تعریف دقیق لیمیت ،متمادیت ،لیمیت در بی نهایت و مجانب افقی ،مشتق و نسبت تغیر

هفته پنجم

مشتق به شکل یک تابع ،مشتق توابع پولینومی و توابع نمائی  ،قاعده ضرب و تقسیم در مشتق

هفته ششم

مشتق توابع مثلثاتی ،قاعده زنجیری و مشتقات ضمنی ،مشتق توابع لوگاریتمی و تطبیقات مشتق
در علوم طبیعی و اجتماعی

هفته هفتم

افزایش و کاهش نمائی ،امتحان وسط سمستر

هفته هشتم

نسبت های وابسته ،تقریب خطی و دیفرنشیل ،توابع هایپربولیک

هفته نهم

قیمت های اعظمی و اصغری توابع ،قضیه قیمت متوسط ،تأثیر مشتق بر شکل گراف توابع

هفته دهم

اشکال مبهم لیمیت و قضیه لوپیتال ،خالصه پروسه ترسیم گراف ها ،مقایسه گراف کردن توسط
گراف کش و کال کولس

هفته یازدهم

راه حل های مناسب برای مسایل ،روش نیوتن ،ضد مشتق

هفته دوازدهم

دریافت فواصل و مساحت ها ،انتگرال معین ،قضیه اساسی کال کولس

هفته سیزدهم

انتگرال غیر معین ،قضیه تغیر خالص ،قاعده تعویضی

هفته چهاردهم

محاسبه مساحت بین منحنی ها ،دریافت حجم با استفاده از انتگرال ،دریافت حجم با استفاده از
دوران استوانه ئی

هفته پانزدهم

محاسبه کار با استفاده از انتگرال ،قیمت اوسط یک تابع

هفته شانزدهم

مرور دوباره بر موضوعات برای آمادگی به امتحان

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
20

امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون کالکولس I
نتایج متوقعه
برای توسعه پایدار

شماره

الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و

مسلکی

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار

گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش

برای همگام بودن با تحوالت معاصر

اهداف کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به

تخصصی و مسلکی

راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب

مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های

مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و الکترونیک

و تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای اجرا فعالیت های

کالکولس I

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک

نتایج متوقعه مضمون

ن.م.ر
توانائی تحلیل و تجزیه انواع مختلف توابع و
ترسیم گراف آنها به شکل تقریبی .و ظرفیت
1

ایجاد ارتباط میان قضایای طبیعی و انواع

3

1

2

3

1

2

مختلف توابع که با استفاده از آنها توضیح
داده میشوند.
2
3
4

آشنایی با لیمیت توابع وموارد استفاده آن.
توانائی استفاده از قوانین مشتقات برای
دریافت مشتق انواع مختلف از تابع
یادگیری موارد استفاده از مشتق.

3

1

1.5

2

2

3

2

1

3

1.5

3

2

3

1

2.5

2

3

2

توضیح مفهوم انتیگرال معین و استفاده از آن
5

برای دریافت مقدار کمیت های که متحول
مستقل و متحول وابسته آن دارای تغیرات

3

2

2

3

2

2

لحظوی باشد.
اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

2.8

1.2

اوسط عمومی
 =3اعظمی ترین اشتراک

2.2

2.8

1.7

2.2

2.58
 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

منابع یا مأخذ
ماخذ اساسی

th

)Calculus (James Stewart 8 Edition
th

Calculus Thomas 11 Edition

ماخذ کمکی

Calculus, Dennis Berkey.
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون مبادی انجنیری
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

مبادی انجنیری

کود مضمون:

EF-CE-0106

تعداد کریدیت:

 3کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر

اول

شرح مختصر مضمون
مضااامون فزیک اسااااس مضاااامین اسااااسااای انجنیری مانند ساااتاتیک ،مقاومت مواد ،دینامیک و....بوده ودر ختم این مضااامون
محصااااالن با مقاهیم اولیه فزیک ،ساااایسااااتم های واحدات ،انواع حرکت وقوانین حاکم برحرکت اجسااااام ،مومنتم وتصااااادم ها
وحرکت های دورانی حول نقطه ومحور ثابت آشنا خواهند شد.
اهداف آموزشی:


آشنایی با مسلک انجنیری وشاخه های آن؛



شناخت مهارتهای الزم برای فراگیری مسلک انجینری و اخالق انجنیری؛



آشنایی با مراحل دیزاین؛



یادگیری روش های اندازه گیری ،سیستم های واحدات وتبدیل واحدات؛



شناخت توابع مثلثاتی ومحاسبه مساحت واحجام؛



یادگیری روش های برآورد پروژه های انجنیری

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها )
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معرفی مختصر مسلک انیجینری و شاخه های آن؛



شناخت مهارتهای الزم برای فراگیری مسلک انجینری و اخالق انجینری؛



مراحل ډیزاین؛



اندازه گیری و حل مسائل در ساعت البراتوار؛



ابعاد ،واحدات و تبدیل واحدات ،حل مسائل مربوطه؛



توابع مثلثاتی ؛ حل مسائل مربوطه؛



مساحت واحجام؛ حل مسائل مربوطه؛



معرفی برآورد؛ حل مسائل مربوطه

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
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پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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برای توسعه پایدار

الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و

مسلکی

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار

گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش

همگام بودن با تحوالت معاصر

اهداف کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به

و مسلکی

راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب تخصصی

 = 3اعظمی ترین اشتراک
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 = 1کمترین اشتراک
 = 2اشتراک متوسط

مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس

2.131
اوسط عمومی

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های

مجموع
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2.33

2.16

2
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وشاخه های آن
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6
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)Engineering Fundamentals and Problem Solving (6E

ماخذ کمکی
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون فزیک میخانیک I
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

انجنیری میخانیک

اسم مضمون:

فزیک میخانیک I

کود مضمون:

EF-ME-0101

تعداد کریدیت:

 4کریدیت تیوری و البراتوار

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
م ضمون فزیک میخانیک  Iاز جمله م ضامین ا سا سی بوده طی  4کریدت میبا شد و در سم ستر اول صنف اول عمومی تدریس
می شود که  3کریدت آن لکچر و  1کریدت آن البراتوار است.
بنابراین اهداف اسااسای این مضامون را آشانایی کامل محصاالن با انواع حرکت های یک ذره بدون عامل آن ،تحلیل ویکتور ها
ضاارب ویکتور ها جمع آن به شاایوه های مختلف انواع قوه مانند قوه جاذبه،قوه اصااطکاک  ،قوه مقاومت هوا و قوه مرکز گرا و
همچنان آشنایی با انرژی های حرکی  ،کار  ،انرژی ذخیروی و مومنتم خطی میباشد را تشکیل میدهد.
اهداف آموزشی:


آشنایی با مفاهیم اساسی انجنیری،درک مفاهیم و مهارت حل مسایل انجنیری



شناخت مفهوم  ،مبانی ،ساختار ،منابع و چگونگی انجنیری میخانیک



آشنایی با حرکت ،قوه ،ماده و انرژی



کسب مهارت به ارتباط تشخیص شاخص عملی و تیوری



کسب مهارت به ارتباط کاربرد واژه ها و اصطالحات انجینری

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.
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مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
فصل اول
-

معرفی مفردات درسی برای محصلین

-

حرکت

-

موقعیت و تغیر موقعیت

-

سرعت متوسط

-

مثالهای مربوطه

فصل دوم
-

سرعت لحظوی

-

تعجیل

-

تعجیل ثابت

-

سقوط آزاد و مثالهای مربوط فصل

فصل سوم
-

ویکتور و سکالر

-

جمع هندسی ویکتور ها

-

مرکبه های ویکتور ها

فصل چهارم
-

حرکت در دو و سه بعد

-

موقعیت و تغیر موقعیت

-

مثال های مربوطه

فصل پنجم
-

قانون اول نیوتن

-

قوه

-

کتله

-

قانون دوم نیوتن

-

مثالهای مربوطه

فصل ششم
-

قوه و حرکت 2

-

قوه اصطکاک

-

وزن اجسام

-

مثال های مربوطه فصل

فصل هفتم
-

کار و انرژی حرکی

-

انرژی
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-

کار

-

تیوری کار و انرژی حرکی

-

مثال های مربوطه فصل

فصل هشتم
-

انرژی ذخیره وی

-

قانون تحفع انرژی

-

انرژی ایالستیک

-

مثال های مربوطه فصل

فصل نهم
-

مومنتم خطی

-

مرکز کتله

-

امپلز و مومنتم

-

مثال های مربوطه فصل

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های تحقیقی) به صالحیت استاد مضمون



نمره کار عملی و البراتوار از  30نمره محاسبه می گردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.
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نمرات امتحان صنفی و ارزیابی از مجموع  10نمره محاسبه می گردد.



نمرات نهای از مجموعه  60محاسبه می گردد.



نمرات مجموعی از  100فیصد محاسبه می گردد.

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون فزیک میخانیک I

نتایج متوقعه
برای توسعه پایدار

الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش

بودن با تحوالت معاصر

کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف

و مسلکی

راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب تخصصی

شماره
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توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های

 =2اشتراک متوسط

و حل مشکالت انجنیری برق و الکترونیک

ماخذ کمکی

2.533
اوسط عمومی

تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط

)University Physics With Modern Physics (Hugh D. Young 14 Edition
th

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

.
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فزیک میخانیک I

ن.م.ر

1

نتایج متوقعه مضمون

منابع یا مأخذ

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون رسم تخنیک I
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

سیول

اسم مضمون:

رسم تخنیک I

کود مضمون:

EF-ME-0102

تعداد کریدیت:

 3کریدیت  1تیوری  4عملی

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر

اول

شرح مختصر مضمون
با فراگیری این مضاامون محصااالن با اساااسااات رساام تخنیک،لسااان گرافیک ،تحلیل وطراحی ،روش های شاارح وتجساام سااه
بعدی؛ ترسیم پالن ،نما ،قطع و انذازه گذاری نقشه های ساختمانی آشنا خواهند شد.
اهداف آموزشی:
آشنایی با رسم تخنیک و لسان گرافیک ،تحلیل وطراحی.
یادگیری روش های رسم اشکال هندسی توسط وسایل وحروف نویسی.
آشنایی ویادگیری شرح اشکال هندسی وتجسم چند بعدی.
یادگیری روش های قطع واندازه گذاری اشکال ونقشه ها.
شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها )


معرفی رسم تخنیک



لسان ګرافیک و دیزاین



رسم اشکال هندسی توسط وسایل ،حروف نویسی



ترسیم اشکال هندسی



طراحی وتشریح اشکال



تجسم چندبعدی
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قطع واندازه ګذاری

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
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 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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برای توسعه پایدار

الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و

مسلکی

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار

گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش

برای همگام بودن با تحوالت معاصر

اهداف کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به

تخصصی و مسلکی

راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب

مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های
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مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و الکترونیک

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

Rickman, D.E (n.d). Technical Drawing for Engineering Communication

ماخذ کمکی

Fredrick E. Giesecke, I. L. (n.d). Technical Drawing With Engineering Grapgocs. New

York: Macmillan Publishing Company

ماخذ اساسی

1.917
اوسط عمومی

و تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای اجرا فعالیت های

مجموع

2.5

1.75

1.75

1.5

2.25

1.75
گذاری اشکال ونقشه ها.

3

1

2

1

3

2
یادگیری روش های قطع واندازه

2

2

1
هندسی وتجسم چند بعدی.

3

1
هندسی توسط وسایل وحروف

1
آشنایی ویادگیری شرح اشکال

2

2

2

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک

گرافیک ،تحلیل وطراحی.

1

4

2

3

2

2

3

3
آشنایی با رسم تخنیک و لسان

1

3

رسم تخنیک I

1

2

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

1

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون رسم تخنیک I

نتایج متوقعه

یادگیری روش های رسم اشکال
نویسی.

منابع یا مأخذ

وزارت تحصیالت عالی
)

پوهنتون (
پوهنځی انجنیری

رشته انجنیری برق و الکترونیک
مفردات درسی

صنف اول – سمستر دوم
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون کیمیای انجنیری I
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

کیمیای انجنیری I

کود مضمون:

CH-CH-0204

تعداد کریدیت:

 4کریدیت

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون
کیمیای انجنیری در سمستر اول سال اول تدریس میگردد و یک مضمون اساسی برای مضامین برق و الکترونیک بوده که
موضوعات معرفی کیمي،اندازه گیری ساینسی و حالت ماده،عنصر ،مرکب ،خواص ماد ،نظریه وساختمان اتم ،نامگذاری و
ترکیب مقداری مرکبات ،مالیکولها وایونها ،معادالت کیمیای انجنیریوی ،تحمض – ارجاع ،محاساااااابات مقداری معادالت
کیمیای انجنیریوی ،تعامالت کیمیای انجنیریوی درمحیط آبی و حالت گازی ماده در ان بحث میگردد.
اهداف آموزشی:


آشنایی با اساسات کیمیای انجنیری و کاربرد و تطبیقات آن در انجنیری برق و الکترونیک.



آشنایی با نظریه و ساختمان اتم ها ،عناصر و مرکبات.



تحلیل و تجزیه ماده و خواص آن.



آشنایی با تعامالت کیمیای انجنیریوی.

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


روش لکچر با استفاده از پاورپاینت.



روش حل مسایل با مشارکت محصلین.



انجام دادن کارهای ګروپی و صنفی.
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مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
معرفی کیمیا
اندازه ګیری ساینسی و حالت ماده
عنصر ،مرکب وجدول پیریودیک
خواص ماده
نظریه وساختمان اتم
نامګذاری و ترکیب مقداری مرکبات
مالیکولها وایونها ،معادالت کیمیای انجنیریوی ،تحمض – ارجاع
محاسبات مقداری معادالت کیمیای انجنیریوی
تعامالت کیمیای انجنیریوی درمحیط آبی
اساسات روابط کیمیای انجنیریوی و نظریات روابط وساختار
حالت ګازی ماده
نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت میگیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:



امتحان نهایی سمستر:

20 %
20 %

حد اکثر 60 %

____________________________________________________________________________________
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مجموع:

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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پایدار

الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن

معاصر

نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و

علمی با استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی
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انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات

 =2اشتراکمتوسط

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به

1.375
اوسط عمومی

 =1کمتریناشتراک
 =3اعظمیتریناشتراک

3

انجنیری برق و الکترونیک

4

آشنایی با تعامالت کیمیای انجنیریوی

2

2

1

1

1

1

مجموع
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1

1
و مرکبات

1

تحلیل به روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت

3

تحلیل و تجزیه ماده و خواص آن

2

2
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1

1

1
آشنایی با نظریه و ساختمان اتم ها ،عناصر

1
کاربرد و تطبیقات آن در انجنیری برق و
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ن.م.ر
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2

ن.م.ر

1

ن.م.ر
ن.م.ر

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و

2

2

1

1

1

1
2

کیمیای انجنیری I

1
1

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون کیمیای انجنیری I

نتایج متوقعه

آشنایی با اساسات کیمیای انجنیری و
الکترونیک

ماخذاساسی

Chemistry, By: Raymond Chan, 10 Edition

ماخذکمکی

Foundations of College Chemistry, By: Morris Hein, Susan Arena, 15th Editionth

منابع یا مأخذ

(2015).

مفردات و پالن درسی مضمون کالکولس II
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

کالکولس II

کود مضمون:

EF-EEE-0201

تعداد کریدیت:

 4کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0101

صنف:

اول

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
روش های انتیگرال گیری و تطبیقات آن که شااااااامل محاساااااابه حجم ،طول منحنی و مساااااااحت سااااااطحی میگردد .معادالت
پارامتریک ،ردیف ها ،سلسله های الیتناهی و کمیات قطبی.
اهداف آموزشی:


توانائی دریافت توابع اولیه با استفاده از انواع مختلف توابع مشتق را داشته باشند



ظرفیت تحلیل و تجزیه سیستم های فزیکی و انجنیری و ایجاد مدل های ریاضیکی آنها را داشته باشند.



آشنایی با موارد استعمال انتیگرال.



یاد گیری روش های دریافت انتیگرال توابع.



آشنایی با سلسله ها وترادف ها.

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)


تطبیقات انتیگرال



روشهای انتیگرال گیری.



ادامه تطبیقات انتیگرال



مشتق و انتیگرال توابع مثلثاتی



سلسله ها و ردیف ها
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نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
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 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.

43

توسعه پایدار

الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن

تحوالت معاصر

و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با
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توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی

Calculus Thomas 11 Edition

Calculus, Dennis Berkey.
ماخذ کمکی

تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی

th

)Calculus (James Stewart 8 Edition
ماخذ اساسی

به انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی

 =2اشتراک متوسط

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط

2

حل مشکالت انجنیری برق و الکترونیک

1.5

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

2.14
اوسط عمومی

1

تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و

مجموع

2.25

1.72

2.5

1.63

2.25

2.5
4

آشنایی با سلسله ها وترادف ها.

2

1.5

2

1.5

3

2
دریافت انتیگرال توابع

2

2

2.5

2

1.5
آشنایی با موارد استعمال انتیگرال و

2.5
فزیکی و انجنیری و ایجاد مدل های

3
3

از انواع مختلف توابع مشتق را

3

3

2

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و

ن.م.ر

2
2

ن.م.ر
ن.م.ر

2.5

ن.م.ر

ن.م.ر
ن.م.ر

2
2

کالکولس II

3
1

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون کالکولس II

نتایج متوقعه

توانائی دریافت توابع اولیه با استفاده
داشته باشند

ظرفیت تحلیل و تجزیه سیستم های
ریاضیکی آنها را داشته باشند.

منابع
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مفردات و پالن درسی هفته وار پروگرامنگ کمپیوتر ()MATLAB
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

پروگرامنگ کمپیوتر ()MATLAB

کود مضمون:

EF-EEE-0202

تعداد کریدیت:

 2کریدیت نظری و  1کریدت عملی

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-CE-0106

صنف:

اول

سمستر

دوم

شرح مختصر مضمون
نوشاااتن افاده های الجبری در ساااافت ویر متلب ،انجام عملیه های الجبری ،ترسااایم گراف ها و جداول ،نوشاااتن یک پروگرام
متلب بخاطر انجام یک وظیفه مشخص و نمایش آنها .
اهداف آموزشی:
 -1نوشتن افاده های الجبری در سافت ویر متلب.
 -2انجام عملیه های الجبری.
 ، -3ترسیم گراف ها و جداول.
 -4نوشتن یک پروگرام متلب بخاطر انجام یک وظیفه مشخص و نمایش آنها
شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.



کار عملی در البراتوار کمپیوتر با استفاده از سافت ویر متلب

مفردات درسی مضمون( :فصل ها)


Starting with MATLAB



Creating Arrays



Mathematical Operations with Arrays



Using Script File and Managing Data
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Two Dimensional Plots



Programming in MATLAB



User Defined Functions and Function Files



Polynomials, Curve Fitting, and Interpolation



Applications in Numerical Analysis



Three-Dimensional Plots



Symbolic Math

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):

10 %



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون:

10 %



امتحان وسط سمستر:



امتحان نهایی سمستر:



مجموع:

20 %
حد اکثر 60 %
100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
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پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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مسلکی برای توسعه پایدار

و الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق

مسلکی

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار

گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش

برای همگام بودن با تحوالت معاصر

اهداف کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به
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تخصصی و مسلکی

 =2اشتراک متوسط

اساس راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب

2.5
اوسط عمومی

های مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به

5

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

2.8

2.6

2.6

2.2

2.4

2.6
مجموع

2

3

3

3

3

2
MATLAB

3

3

3

Programming in

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی

3

2
Managing Data

3

2

2

1
with Operations

1
Using Script File and

3
2

الکترونیک

2

فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و

1

الکترونیک و تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای اجرا

Creating Arrays

3

2

2

3

3

3
MATLAB

3

3

3

2

3

2
Starting with

ن.م.ر.

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و

پروگرامنگ کمپیوتر ()MATLAB

3
4

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون پروگرامنگ کمپیوتر ()MATLAB
نتایج متوقعه

Mathematical

Arrays

منابع یا مأخذ

ماخذ اساسی

MATLAB AN INTRODUCTION WITH APPLICATION

ماخذ کمکی

Fundamental of Algebra and Trigonometry

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون فزیک انجنیری II
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

انجنیری میخانیک

اسم مضمون:

فزیک انجنیری II

کود مضمون:

EF-ME-0201

تعداد کریدیت:

 4کریدیت  3تیوری و  2البراتوار

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0101

صنف:

اول

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون
در این کورس موضوعات مانند تعادل و لزجیت ،جاذبه ،سیاالت ،نوسانات ،امواج ،درجه حرارت ،حرارت ،قانون اول
ترمودینامیک ،نظریه حرکی گازات ،انتروپی و قانون دوم ترمودینامیک همراه با البراتوار های مربوط به آن بر عالوه
تمرینات تدریس میگردد.
اهداف آموزشی:


آشنایی با سیاالت



شناخت مفهوم و تحلیل الجبری نوسانات



آشنایی با امواج ،حرارت و قوانین ترمودینامیک

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)


سیاالت



نوسانات



امواج I



امواج II



درجه حرارت ،حرارت و قانون اول ترمودینامیک



تیوری حرکی گازات
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انتروپی و قانون دوم ترمودینامیک

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  % 25غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های تحقیقی) به صالحیت استاد مضمون



نمره کار عملی و البراتوار از  30نمره محاسبه می گردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



نمرات امتحان صنفی و ارزیابی از مجموع  10نمره محاسبه می گردد.



نمرات نهای از مجموعه  60محاسبه می گردد.



نمرات مجموعی از  100فیصد محاسبه می گردد.

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
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قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون فزیک انجنیری II
نتایج متوقعه

3

آشنایی با امواچ و انواع مختلف آنها

3

2

3

2

2

2

4

شناختن حرارت

3

3

3

2

3

2

5

آشنایی با انتروپی و قانون دوم ترمودینامیک

2

2

3

3

2

2

مجموع

2.8

2.4

2.6

2.6

2.6

2.2

شماره

توانایی درک پیامد ها و تصمیم گیری ها در رشته های انجنیری میخانیک،

تهویه و تسخین ،منجمنت ،دیزاین و غیره و توسعه مسلک انجنیری

توانائی برقراری ارتباطات و مفاهمه موثر در فعالیت های انجنیری

توانائی به روز سازی دانش مسلک انجنیری

2

تحلیل نوسانات

3

3

2

3

3

2

اوسط عمومی
 =3اعظمی ترین اشتراک

تهویه و تسخین ،آبرسانی و پلمبنگ ،و عایق کاری

1

درک مفاهیم سیاالت و تحلیل الجبری آنها

3

2

2

3

3

3

فزیک انجنیری II

توانائی طرح و دیزاین فعالیت های انجنیری میخانیک در تعمیرات مانند

توانائی مدیریت پروژه های انجنیری و فابریکجات صنعتی

توانائی تجزیه و تحلیل پروژه ها و مسائل انجنیری میخانیک

ن.م.ر.

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

نتایج متوقعه مضمون

2.533
 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

منابع یا مأخذ
ماخذ اساسی
ماخذ کمکی

)Fundamental of Physic (Halliday and Resnick 8th Edition
th

)University Physics With Modern Physics (Hugh D. Young 14 Edition
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وزارت تحصیالت عالی
)

پوهنتون (
پوهنځی انجنیری

رشته انجنیری برق و الکترونیک
مفردات درسی

صنف دوم – سمستر اول
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مفردات و پالن درسی مضمون کالکولس III
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

کالکولس III

کود مضمون:

EF-EEE-0301

تعداد کریدیت:

 4کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0201

صنف:

دوم

سمستر

سوم

شرح مختصر مضمون
کلکولس وکتوری ،کلکولس توابع چندین متحوله ،انتیگرال های خطی ،دوگانه ،و ساااااااه گانه با تطبیقات آن ها ،تیوری های
گرین،گاوس و استوک و تطبیقات آن ها.
اهداف آموزشی:


آشنایی با وکتورها و فضای سه بعدی.



آشنایی با توابع وکتوری وموارد استعمال شان.



آشنایی با توابع چند متحوله و روش های دریافت مشتقات قسمی.



یادگیری روش های دریافت انتیگرال های چندگانه.

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
هفته اول

مفرفی مفردات درسی ،سلسله های توان ،نمایش توابع بشکل سسلسله های توان

هفته دوم

سلسله های تایلر و مکالورین ،سیستم کمیات وضعیه سه بعدی

هفته سوم

وکتور ها ،ضرب نقطه  ،ضرب وکتوری

هفته چهارم

معادالت خطوط و مستوی ها ،استوانه ها و سطوح کوادراتیک

هفته پنجم

توابع وکتوری و منحنی های فضائی ،مشتق و انتگرال گیری توابع وکتوری ،طول قوس منحنی

هفته ششم

توابع چندین متحوله ،لیمیت ها و متمادیت ،مشتقات قسمی
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هفته هفتم

قاعده زنجیری ،مشتقات جهت دار ،امتحان وسط سمستر

هفته هشتم

قیمت های اعظمی و اصغری ،ضرایب الگرانژ ،انتگرال های دوگانه باالی مستطیل

هفته نهم

انتگرال های تکراری ،انتگرال های دوگانه باالی سطوح عمومی

هفته دهم

انتگرال های دوگانه در مختصات قطبی ،انتگرال های سه گانه

هفته یازدهم

انتگرال های سه گانه در کمیات استوانه ئی و کروی ،تغیر متحولین در انتگرال های چند گانه

هفته دوازدهم

ساحه وکتوری،انتگرال خط

هفته سیزدهم

تیوری اساسی انتگرال های خط ،تیوری گرین

هفته چهاردهم

 ، Curl and divergenceسطوح پارمتریک و مساحت آنها

هفته پانزدهم

تیوری استوک ،تیوری تباعد ،تیوری divergence

هفته شانزدهم

مرور دوباره بر موضوعات برای آمادگی به امتحان فاینل

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %
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وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و الکترونیک ،تطبیق

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن خالقیت های

همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و نظارت

تجارب تخصصی و مسلکی

و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و
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توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به انجنیری برق

Calculus Thomas 11 Edition

Calculus, Dennis Berkey.

ماخذ کمکی

الکترونیک

th

)Calculus (James Stewart 8 Edition
ماخذ اساسی

روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

2.13
اوسط عمومی

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و تحلیل به

اوسط نتایج متوقعه مضمون

2.5

1.75

2.63

1.38

3

1.5
های چندگانه
4

یادگیری روش های دریافت انتیگرال

2

1.5

3

2

3

1
دریافت مشتقات قسمی
3

آشنایی با توابع چند متحوله و روش های

2

1.5

3

1

3
شان

1
آشنایی با توابع وکتوری وموارد استعمال

3

2

2

1.5

3

2
آشنایی با وکتورها و فضای سه بعدی

3

2

2.5

1

3

2

کالکولس III

2
1

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون کالکولس III

نتایج متوقعه

ن.م.ر.

منابع

th

مفردات و پالن درسی مضمون ستاتیک
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

ستاتیک

کود مضمون:

EF-CE-0310

تعداد کریدیت:

 4کریدیت

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0101 ،EF-ME-0101

صنف:

دوم

سمستر:

سوم

شرح مختصر مضمون
ستاتیک در سمستر اول سال دوم تدریس میګردد و یک مضمون اساسی برای مضامین برق و الکترونیک بوده که موضوعات
مانند قوه ها حالت تعادل اجسااام دو بعدی و سااه بعدی اقسااام قوه ها،ترس و انواع ترس ها ،مرکز ثقل  ،مومنت انرشاایا و نیرو
های داخلی در ان بحث میګردد.
اهداف آموزشی:


آشنایی با مفاهیم میخانیک  ،تبدیل واحدات حل مسایل به صورت تحلیل محاسبوی و قوانین اساسی میخانیک.



اشنایی به انواع اتکا ها  ،دریافت عکس العمل ها و ویکتور ها به مرکبه ها آن.



اشنایی به سیستم قوه ها،مومنت و کاربرد آن.



ظرفیت تحلیل و تجزیه ګادر ها و ترس ها و انواع آن و تطبیق آن در ساختمان ها.



اشااااانایی با عناصااااار سااااااختمانی و اماده ساااااازی برای فراګیری هر چه بهتر موضاااااوعات تحلیلی برای مضاااااامین
اختصاصی انجینری برق و الکترونیک

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


روش لکچر با استفاده از پاورپاینت.



روش حل مسایل با مشارکت محصلین.



انجام دادن کارهای ګروپی و صنفی.
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مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)


معرفی ستاتیک



وکتور



قوه ها وسیستم قوه ها



تعادل اجسام سخت



مرکزثقل،مرکز کتلوی ومرکزمساحت



مومنت انرشیا



ترس ها



قوه های داخلی

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت میگیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
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و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون ستاتیک
نتایج متوقعه
مسایل انجنیری

شماره

استفاده از شیوه های مناسب برای حل

اساسات انجنیری برق و الکترونیک و

توانایی استفاده از دانش ساینس ،ریاضی،

پیچیده انجنیری

توانایی طرح راه حل ها برای حل مسایل

برآورد مالی پروژه ها

توانایی تطبیق دانش انجنیری ،مدیریتو

همگام بودن با تحوالت معاصر

همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای

برای دست یافتن به اهداف کلیو نظارت

توانایی عملکرد موثر فردی یا ګروهی

اخالقی برای انکشاف مستمر

بخش انجنیری و تطبیق نورم های کاری و

توانایی درک پیامد تصمیم گیری ها در

ن.م.ر.

ن.م.ر

ساینس ،محیط زیست و...

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

آشنایی محصلین با کلیات دانش انجنیری،

نتایج متوقعه مضمون ستاتیک

ن.م.ر

آشنایی با مفاهیم میخانیک ،تبدیل واحدات
1

حل مسایل به صورت تحلیل محاسبوی و

1

3

1

1

1

1

قوانین اساسی میخانیک
2
3
4

اشنایی به انواع اتکا ها  ،دریافت عکس
العمل ها و ویکتور ها به مرکبه ها آن
اشنایی به سیستم قوه ها،مومنت و کاربرد
آن
ظرفیت تحلیل و تجزیه ګادر ها و ترس ها
و انواع آن و تطبیق آن در ساختمان ها

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

3

1

1

1

اشنایی با عناصر ساختمانی و اماده سازی
5

برای فراګیری هر چه بهتر موضوعات

3

تحلیلی برای مضامین اختصاصی

1

1

2

1

1

انجینری برق و الکترونیک
مجموع

1

2.4

اوسط عمومی

1

1.6

1

1

1.33
 =3اعظمیتریناشتراک

 =1کمتریناشتراک

 =2اشتراکمتوسط
منابع یا مأخذ

ماخذ اساسی

Edition). McGraw-Hill, NewYork.

(5th

Beer and Johnston (2008). Mechanics for Engineers-Statics

Hibbler, R.C. (2012). Engineering Mechanics: Statics and Dynamics (13th Edition). Prentice Hall.
Beer, F. P., Johnston, E. R., Eisenberg, E., Cornwell, P. and Mazurek, D. (2009). Vector
ماخذ کمکی

Mechanics for Engineers: Statics-Dynamics (9th Edition). McGraw-Hill Science/Engineering/Math.
Nelson, E., Best, Charles, McLean, W.G., and Merle Potter (2011). Schaum’s Outline of Engineering
Mechanics Dynamics. The McGraw-Hill Companies, Inc.
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مفردات و پالن درسی مضمون فزیک III
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

فزیک III

کود مضمون:

EF-EEE-0302

تعداد کریدیت:

 3کریدیت تیوری  1کریدیت عملی

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0101 ،EF-ME-0101

صنف:

دوم

سمستر:

سوم

شرح مختصر مضمون
برق ساااکن ( ،)Electro-staticقانون کولمب ،ساااحه برقی ،پوتنشاایال برقی ،خازن ها ،جریان ،مقاومت ،قانون اوم ،ساارکت
های جریان مستقیم ،ساحۀ مقناطیسی ،الکترومقناطیسی ،القائیت ،و آزمایشات البراتواری مربوطه.
اهداف آموزشی


فرا گیری از اساسات چارج برقی ،ساحه برقی ،قانون گاوس



فراگیری پوتانشیل برقی ،خازنیت ،جریان و مقاومت برقی



فرا گیری ساحه مقناطیسی ،ساحه مقناطیسی جریان برق ،کوایل و القأیت

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



کاری عملی در البراتوار



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.
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مفردات درسی مضمون( :فصل ها)
هفته اول

چارج برق

هفته دوم ساحه برقی

چارج برق ،موادی هادی و عایق ،قانون کولمب ،اندازه گیری چارج ،قانون تحفط چارج
ساحه برقی  ،خطوط ساحه برقی ،ساحه برقی ناشی از چارج نقطه یی ،ساحه برقی ناشی
از دایپول ،ساحه برقی ناشی از چارج خطی ،ساحه برقی ناشی از سطح چارج ،چارج
نقطه یی در ساحه برقی ،دایپول برقی در ساحه برقی

هفته

قانون گاوس

فلکس ،قانون گاوس ،هادی چارجداردر انزوا ،تطبیق قانون گاوس در تناطر سطحی،

سوم

طولی ،استوانه یی ،و کروی

هفته

انرژی پوتانشیل برقی ،پوتانشیل برقی ،دریافت پوتانشیل برقی از ساحه برقی ،پوتنشیل

چهارم
هفته

پوتانشیل
برقی

برقی ناشی از چارج نقطه یی ،پوتنشیل برقی ناشی از چارج متمادی
پوتنشیل برقی ناشی از دایپول برقی ،پوتنشیل برقی ناشی از سیستم چارج نقطه یی

پنجم
خازنیت ،اندازه گیری خازنیت ،خازن های مسلسل و موازی ،انرژی ذخیره شده در ساحه

هفته
ششم

کپاسیتنس

برقی

هفته

(خازنیت)

خازن دارای دای الکتریک ،مشاهده اتومی دای الکتریک ،دای الکتریک و قانون گاوسی

هفتم
هفته

جریان و

جریان برقی ،کثافت جریان برقی ،مقاومت برقی و مقاومت مخصوصه ،قانون اوم ،توان

هشتم

مقاومت

در سرکت های برقی ،نیمه هادی

برقی
کار ،انرژی ،و ،Emfمحاسبه جریان در سرکت های یک حلقه یی ،تفاوت پوتنشیل بین دو

هفته نهم
سرکت

نقطه

هفته دهم

سرکت های چند حلقه یی ،امپیر متر و ولت متر ،سرکت های RC

هفته

چگونگی ایجاد ساحه مقناطیسی ،تعریف ذ ،ساحه های متقاطع وکشف الکترون ،ذره

یازدهم
هفته

ساحه
مقناطیسی

دوازدهم
هفته

قوه مقناطیسی باالی سیم انتقال دهنده جریان برقی ،ترک باالی حلقه انتقال دهنده جریان،
مومنت دایپول مقناطیسی

ساحه

سیزدهم

مقناطیسی

هفته

ناشی از

چهاردهم

چارجدار دورانی ،سایکلو ترون و ساینوکرون

محاسبه ساحه مقناطیسی ناشی از جریان برقی ،قوه میان جریان های موازی
قانون امپیر ،سولوناید و توراید ،کوایل انتقال دهنده جریان منحیث دایپول مقناطیسی

جریان برقی

هفته

اندکتر و

پانزدهم

اندکشن

اندکشن و قانون فارادی ،تجارب عمده راجع به اندکشن ،قانون لینز ،اندکشن و انتقال انرژی

هفته

اندکتر و اندکشن ،ساحه برقی القایی ،القأیت خودی ،سرکت های  ،RLانرژی ذخیره شده

شانزدهم

در ساحه مقناطیسی
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پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی والبراتواری محصلین از  20نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت میگیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های البراتواری):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %

20 %

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



مجموع:

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
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 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون فزیک III
نتایج متوقعه

شماره

سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

برق و الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری

مسلکی

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار

نمایش گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به

تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

اهداف کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به

تجارب تخصصی و مسلکی

به اساس راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و

های مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی

الکترونیک

اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و

الکترونیک و تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای

فزیک III

ن.م.ر
1

فرا گیری از اساسات چارج برقی،

3

2

2

2

2.5

3

ساحه برقی ،قانون گاوس
2

فراگیری پوتانشیل برقی ،خازنیت،

3

2

2

3

3

3

جریان
3

ومقاومت برقی فرا گیری ساحه

2

3

2

2

3

2

مقناطیسی ،ساحه مقناطیسی جریان
برق ،کوایل و القأیت
اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

2.7

2.33

2.33

اوسط عمومی

2.33

2.83

2.54

 =3اعظمی ترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

منابع یا مأخذ
منابع یا مأخذ
ماخذ اساسی
ماخذ کمکی

)Fundamental of Physic (Halliday and Resnick 8 th Edition
th

)University Physics With Modern Physics (Hugh D. Young 14 Edition
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2.7

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و

نتایج متوقعه مضمون

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون کیمیای انجنیری II
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

انجنیری برق و الکترونیک

اسم مضمون:

کیمیای انجنیری II

کود مضمون:

CH-CH-0304

تعداد کریدیت:

 4کریدیت  2تیوری و  2البراتوار

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

CH-CH-0204

صنف:

دوم

سمستر:

سوم

شرح مختصر مضمون
در این کورس موضوعات کیمیای انجنیری عضوی مانند تجریه مرکبات عضوی ،سایکلوالکانها ،الکهول ها ،ایتر ،مرکبات
حلقوی ،بنزین ،گلیسیرین ،سکروز ،مالتوزو همراه با البراتوار و تمرین به پیش برده میشود.
اهداف آموزشی
هدف آموزش مضمون کیمیای انجنیری  IIدر سمستردوم سال اول دایر می گردد هدف اینست که محصلین در جریان قوه
های بین المولیکولی،مایعات وجامدات را بدانند .همچنان محصلین در این کورس درمورد خواص فزیکی محلول ها
معلومات کافی بدست می آورند.دراین کورس آموزگار می آموزد که کنیتیک کیمیای انجنیریوی وکیمیای انجنیری اتموسفیر
چیست و چه طور قابل تطبیق است.محصلین می آموزد که کیمیای انجنیری برق ومتالوژی کیمیای انجنیریوی فلزات چه
است.
از آموزش این کورس آموزگار قادر به شناخت کیمیای انجنیری عضوی وهمچنان پولیمر های مصنوعی پولیمر های طبیعی
عضوی میگردد وتمام این دانستنیهای خود را بعدا در مضامین ترمودینامیک وپروسه تولید تطبیق نموده بتواند.
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)


تیوری کینیتیک مولیکولی مایعات وجامدات ،قوه های بین المولیکولی ،خواص مایعات،ساختمان کریستلی،تفرق
اشعه  Xتوسط کریستالها () X-RAY DIFFRACTION BY CRYSTALS



انواع کریستلها،جامدات بی شکل (،)AMORPHOUS SOLIDSتغییرات فاز(PHASE CHANGE
)،دیاگرام های فاز () PHASE DIAGRAMS



انواع محلولها،عملییه حل شدن مولیکولی ( (A MOLECULAR VIEW OF THE SOLUTION
 ، PROCESSواحدات غلظت،تاثیر حرارت باالی انحاللیت
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تاثیر فشار باالی انحاللیت گازات،خواص کولیگیتیف محلولهای غیرالکترولیت،خواص کولیگیتیف محلول های
الکترولیت،کولویید ها () CLLOIDS



سرعت یک تعامل،قانون سرعت،رابطه بین غلظت تعامل کننده وزمان



نرژی فعال سازی وبستگی ثابت سرعت با درجه حرارت،میخانیکیتهای تعامل،عملییه کتالستی



اتموسفیر زمین،پدیده های طبقات باالیی اتموسفیر (،)STRATOSPHEREآتشفشانها ( ) VOLCANOSE



اثرگرین حوز(،) THE GREENHOUSE EFFECTباران تیزابی،سموگ فوتو کیمیای انجنیریوی
(،) PHOTOCHEMICAL SMOGآلودگی داخل محوطه () INDOOR POLLUTION



تعامالت ریدوکس (،)REDOX REACTONحجره های گلوانیک(،)GALVANIC CELLSپوتنشیلهای
ستندرد ارجاع(،) STANDARD REDUCTIN POTENTIALSترمودینامیک تعامالت ریدوکس



تاثیر غلظت  EMFحجره (،) THE EFFECT OF CONCENTRATION OF CELL EMFبطریها
،فرسایش () CORROSION



پیدایش فلزات (،) OCCURRENCE OF METALSعملیه های متالورژ یکی ( METALLURGICAL
،) PROCESSESتیوری رابطوی هدایت برقی ( BOND THEORY OF ELECTRICAL
) CONDUCTIVITY



گرایش های دورانی در خواص فلزی،فلزات الکی،فلزات الکی زمینی،المونیم



گروپهای مرکبات عضوی(،) CLASSES OF ORGANIC COMPOUNDهایدروکاربنهای الیفاتیک



هایدرو کاربنهای اروماتیک،کیمیای انجنیری گروپهای وظیفوی

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
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کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های تحقیقی) به صالحیت استاد مضمون



نمره کار عملی و البراتوار از  30نمره محاسبه می گردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



نمرات امتحان صنفی و ارزیابی از مجموع  10نمره محاسبه می گردد.



نمرات نهای از مجموعه  60محاسبه می گردد.



نمرات مجموعی از  100فیصد محاسبه می گردد.

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون کیمیای انجنیری II
نتایج متوقعه
پایدار

الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن

تحوالت معاصر

نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و

علمی با استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی

کافی بدست می آورند

انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات

درمورد خواص فزیکی محلول ها معلومات

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به

بین المولیکولی،مایعات وجامدات را بدانند .

انجنیری برق و الکترونیک

2

هدف اینست که محصلین در جریان قوه های

تحلیل به روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت

1

کیمیای انجنیری II

ن.م.ر.

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

3

2

3

3

3

2

3

3

2

3

2

3

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و

شماره

نتایج متوقعه مضمون

شناخت کنیتیک کیمیای انجنیریوی وکیمیای
3

انجنیری اتموسفیر چیست و چه طور قابل

2

3

2

3

3

2

تطبیق است
محصلین می آموزد که کیمیای انجنیری برق
4

ومتالوژی کیمیای انجنیریوی فلزات چه

3

3

2

3

2

2

است.
5

آشنایی کامل با البراتوار و وسایل کیمیای
انجنیری دوم
مجموع

2

2

2

2

3

3

2.8

2.4

2.6

2.6

2.6

2.4

اوسط عمومی
 =3اعظمی ترین اشتراک

2.56
 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

منابع یا مأخذ
ماخذ اساسی

Chemistry, By: Raymond Chan, 10 Edition

ماخذ کمکی

Foundations of College Chemistry, By: Morris Hein, Susan Arena, 15th Edition-(2015).

th
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وزارت تحصیالت عالی
)

پوهنتون (
پوهنځی انجنیری

رشته انجنیری برق و الکترونیک
مفردات درسی

صنف دوم – سمستر دوم
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون معادالت تفاضلی تطبیقی
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

معادالت تفاضلی تطبیقی

کود مضمون:

EF-EEE-0401

تعداد کریدیت:

 4کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0201

صنف:

دوم

سمستر

چهارم

شرح مختصر مضمون
معرفی معادالت تفاضاالی ابتدائی معمولی با تطبیقات آن در مسااایل فزیکی خصااوصااا معادالت مرتبه یک و دو ،ساایسااتم های
معادالت تفاضاااااالی خطی،حل معادالت تفاضاااااالی با اسااااااتفاده از ساااااالسااااااله ها ،الپالس ترانساااااافارم وتطبیقات آن وانتیگرال
کانولوشن(.)Convolution
اهداف آموزشی


یادگیری معادالت تفاضلی ابتدائی عادی باتطبیقات ان درمسایل فزیکی خصوصا معادالت مرتبه  1و 2



یادگیری روش های حل معادالت خطی تفاضلی



یادگیری روش حل معادالت تفاضلی با استفاده از سلسله ها ،الپالس ترانسفارم



تطبیقات معادالت تفاضلی و انیگرال کانولوشن ()Convolution

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.
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مفردات درسی مضمون( :فصل ها )
هفته اول

معرفی معادالت تفاضلی

هفته دوم

حل عمومی معادالت تفاضلی

هفته سوم

معادالت تفاضلی مرتبه یک با ضرایب متجانس

هفته چهارم

معادالت تفاضلی ,Exactحل عمومی معادالت تفاضلی توسط معادله برنولی

هفته پنجم

طرق مختلف حل معادالت تفاضلی

هفته ششم

منحنی های عمود بر همدیگر

هفته هفتم

تطبیقات معادالت تفاضلی مرتبه اول

هفته هشتم

عداد مختلط و معادالت تفاضلی مرتبه بلند

هفته نهم

حل معادالت تفاضلی متجانس با ضرایب ثابت

هفته دهم

حل معادالت تفاضلی متجانس با ضرایب متحول

هفته یازدهم

اپراتور ها و حل معادالت تفاضلی با استفاده از کسور قسمی

هفته دوازدهم

الپالس و تابع گاما

هفته سیزدهم

تطبیقات بخش میخانیک

هفته چهاردهم

سرکت های برقی

هفته پانزدهم

تطبیقات بخش سیول

هفته شانزدهم

جمع بندی درس ها

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
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ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100%

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامو ن مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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پایدار

الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن

تحوالت معاصر

نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و

علمی با استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی

انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات
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توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به

 =2اشتراک متوسط

انجنیری برق و الکترونیک

2.58
اوسط عمومی

تحلیل به روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت

3

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

2

2

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و

اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

3

2.25

2.25

3

2.75

2.25
کانولوشن ()Convolution
4

تطبیقات معادالت تفاضلی و انیگرال

3

3

2.5

3

3

2
استفاده از سلسله ها ،الپالس ترانسفارم
3

یادگیری روش حل معادالت تفاضلی با

3

2

3

3

3

2
تفاضلی

3

2

1.5

3

2
یادگیری روش های حل معادالت خطی

3

3
باتطبیقات ان درمسایل فزیکی خصوصا

3
2

معادالت تفاضلی و تطبیقی

2
1

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون معادالت تفاضلی و تطبیقی

نتایج متوقعه

ن.م.ر
یادگیری معادالت تفاضلی ابتدائی عادی

معادالت مرتبه  1و 2

منابع یا مأخذ

ماخذ اساسی

 Ordinary Differential EquationsنویسندهMorris Tenenbaum :

ماخذ کمکی

Ordinary Differential EquationsنویسندهMurray R. Spiegel:

مفردات و پالن درسی مضمون تحلیل سرکت I
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

تحلیل سرکت I

کود مضمون:

EF-EEE-0402

تعداد کریدیت:

 3کریدیت تیوري

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0302

صنف:

دوم

سمستر:

چهارم

شرح مختصر مضمون
معرفی سااااارکت ها ،سااااارکت های  ،DCتحلیل میش و نود سااااارکت ها،سااااارکت های معادل نارتن و تیونن ،تحلیل سااااارکت
های ،ACتحلیل فازی سرکت ها ،سرکت های توان همراه با حل مسایل و تمرینات.
اهداف آموزشی
 – 1درک و توانایی توضیح قوانین و تیوری های مربوطه برای تحلیل سرکت های برقی.
 – 2درک و توانایی توضیح تیوری های سرکت های برقی وتطبیقات آن با مثال های عملی
 – 3درک و توانایی توضیح خازن ها و کوایل ها در سرکت های برقی وتطبیقات آن با مثال های عملی.
 – 4درک و توانایی توضیح و تحلیل حالت یکنواخت و متداوم ساینوساید در سرکت های برقی وتطبیقات آن با مثال های عملی
 – 5توانایی توضیح سیستم های توان در سرکت های برقی وتطبیقات آن با مثال های عملی.
شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچرومباحث نظری.



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



استفاده ازپاورپاینت جهت شرح لکچر.
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مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
هفته اول

فصل اول
مفاهیم اولیه

مقدمه ،سیستم واحدات ،چارج و جریان ولتاژ
توان و انرژی
عناصر سرکت  ،عملیلت
مقدمه ،قانون اوم ،نود  -مداروحلقه

هفته دوم
فصل دوم
قوانین اساسی
هفته سوم

قانون کرشوف
مقاومت های مسلسل و تقسیم ولتاژ
مقاومت های موازی و تقسیم جریان
تبدیالت ستاره و مثلث
عملیات
تحلیل سرکت از طریق نود(گره)

هفته چهارم
فصل سوم
میتود های تحلیل
هفته پنجم

تحلیل سرکت از طریق نود با منابع ولتاژ
تحلیل سرکت از طریق میش
تحلیل سرکت از طریق میش با منابع جریان
تحلیل سرکت از طریق میش یا نود با مشاهده  +انتخاب تحلیل از
طریق میش یا نود
عملیات
خاصیت خطی

هفته ششم
فصل چهارم
تیوری های سرکت
هفته هفتم

سوپر پوزیشن
تبدیل منابع
تیوری تیوینین  +تیوری نارتن
انتقال اعضمی توان
عملیات
مقدمه

هفته هشتم
فصل ششم کپستورو اندکتور

کپستور(خازن)
خازن های مسلسل و موازی
کوایل

هفته نهم

کوایل های مسلسل و موازی
عملیات
سرکت های  RCبدون منابع غیر وابسته

هفته دهم
فصل هفتم سرکت های مرتبه یک

سرکت های  RLبدون منابع غیر وابسته
توابع سنگوالریتی
ادامه توابع سنگوالریتی

هفته یازدهم

عکس العمل سرکت های RCوارد شدن آنی منابع غیر وابسته
عکس العمل سرکت های  RLوارد شدن آنی منابع غیر وابسته
ساینوساید

هفته دوازدهم
فصل نهم سرکت های AC

فیزور
ارتباط فیزور با عناصر سرکت
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امپدانس و ادمیتانس

هفته سیزدهم

قوانین کرشوف دردومین فریکوینسی
ترکیب امپدانس
تحلیل از طریق نود

هفته چهاردهم
تحلیل حالت متداوم یکنواخت

تحلیل از طریق میش

ساینوسایدل

تیوری سوپرپوزیشن

هفته پانزدهم

تبدیل منابع
تیوری تیونین
تیوری نارتن و عملیات

پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی:


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی نمره دهی:
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):

10 %



کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه):

10%



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهائی سمستر:

حداکثر 60 %

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100%

مجموع:
وجایب و مکلفیت های محصلین:

دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصول رفتاری را که الزمه محیط علمی است مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروسه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
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پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون تحلیل سرکت I
نتایج متوقعه
پایدار

شماره

الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن

تحوالت معاصر

نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و

علمی با استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی

انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به

انجنیری برق و الکترونیک

تحلیل به روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت

تحلیل سرکت I

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و

نتایج متوقعه مضمون

ن.م.ر
1
2

درک و توانایی توضیح قوانین و تیوری های
مربوطه برای تحلیل سرکت های برقی.
درک و توانایی توضیح تیوری های سرکت
های برقی وتطبیقات آن با مثال های عملی

3

2

2

2

3

3

3

3

3

2.5

3

3

درک و توانایی توضیح خازن ها و کوایل ها
3

در سرکت های برقی وتطبیقات آن با مثال

2

2

2

2

3

3

های عملی.
درک و توانایی توضیح و تحلیل حالت
4

یکنواخت و متداوم ساینوساید در سرکت های

3

3

2.5

3

3

3

برقی وتطبیقات آن با مثال های عملی
توانایی توزیع سیستم های توان در سرکت
5

های برقی وتطبیقات آن با مثال های عملی.
اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

3

2

3

3

3

3

2.8

2.4

2.5

2.5

3

3

اوسط عمومی
 =3اعظمی ترین اشتراک

2.7
 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

منابع یا مأخذ
ماخذ اساسی

Charles K. Alexander, Matthew n. o. Sadiku: Fundamentals
of Electric Circuits, 5th Edition, 2013

ماخذ کمکی
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مفردات و پالن درسی مضمون مبادی انجنیری کمپیوتر
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

مبادی انجنیری کمپیوتر

کود مضمون:

EF-EEE-0403

تعداد کریدیت:

 3کریدیت تیوري 1 ،کریدیت عملی

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0202

صنف:

دوم

سمستر:

چهارم

شرح مختصر مضمون
این مضاامون اساااسااات ساارکت های منطقی ،الجبر بولین ،معرفی چی های معیاری ،توابع  SOPو  ،POSاصااغری سااازی،
سیستم های اعداد ،دیزاین سرکت های ترکیبی با استفاده از نرم افزار ها را در بر می گیرد.
با تکمیل این کورس محصلین مهارت های ذیل را کسب مینمایند:


توابع پولین را درک نموده و ان ها را ساده بسازند و سیستم اعداد را اشنایی کامل حاصل نمایند .



گیت را خواهند شناخت و با ان سرکت های ترکیبی را دیزاین نمایند



مولتی پلکسر ها  ،دیکوار ها  ،اینکودرها سرکت های محاسبه وی استفاده نمایند

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
هفته اول

اساسات سرکت های منطقی ،متحول ها و توابع منطقی ،جدول های راسین ،گیت ها

هفته دوم

تحلیل شبکه های منطقی ،الجبر بولین ،ترکیب سرکت های  SOPو  POSو معرفی نرم افزار

هفته سوم

معرفی چی های معیاری PAL ،PLA ،PLD ،و پروگرام کردن آنها

هفته چهارم

 CPLDو  FPGAو پروگرام کردن آنها

هفته پنجم

اصغری سازی توابع منطقی ،نقشه های کارنو )(Karnough Map
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هفته ششم

ساده سازی توابع  SOPو  POSبا استفاده از نقشه کارنو

هفته هفتم

توابع با حالت های بی تفاوت وساده ساختن آنها ،تجزیه کردن سرکت های چند مرحله ای

هفته هشتم

اصغری سازی با روش تابلو سازی مثال ها و تکرار

هفته نهم

سیستم اعداد ،باینری ،اوکتال ،هکسا دیسیمل ،جمع کننده ها

هفته دهم

ارائه اعداد با اشاره های مثبت و منفی ،تعریف )Complement 1( 1و تعریف 2
( )Complement 2جمع و تفریق کردن

هفته یازدهم

جمع کننده های سریع ،استفاده نرم افزار جهت دیزاین سرکت های محاسبوی

هفته دوازدهم

اشکال دیگر ارائه اعداد ،کود ها

هفته سیزدهم

موالتی پلکسر ( )Multiplexersترکیب توابع با استفاده از مولتی پلکسر ها

هفته چهاردهم

دیکودر ها ،دی مولتی پلکسر ها ( ،)de-multiplexerانکودر ها ،مبدل کود ها

هفته پانزدهم

فلیی فالپ ها

هفته شانزدهم

جمع بندی و حل مشکالت

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی نمره دهی:
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):

10 %



کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه):

10 %



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهائی سمستر:

حداکثر 60 %

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



مجموع:

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
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و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون مبادی انجنیری کمپیوتر

نتایج متوقعه
پایدار

الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن

تحوالت معاصر

نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و

علمی با استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی

انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به

شماره
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انجنیری برق و الکترونیک

ماخذ کمکی

تحلیل به روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت

Fundamentals of Digital Logic (with Verilog design) , 2 edition
nd

ماخذ اساسی

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

2.4
اوسط عمومی

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و

اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

2.75

1.75

2.5

2.13

3

2.25
برنامه
4

کم نمودن میزان وقفه در زمان اجرای

2

2

2.5

3

3

2
سیستم دیزاین شده و پیدا کردن راه حل آن
3

قابلیت پیدا نمودن نواقص موجود در یک

3

1

3

2

3
استفاده و قابلیت دیزاین سیستم ها ،

2
 Synchronousو Asynchronous

3

2

1.5

2

3
ترکیبی

3
آشنایی با روش دیزاین سیستم های ترتیبی و

3

2

3

1.5

3

2

مبادی انجنیری کمپیوتر

2
1

نتایج متوقعه مضمون

ن.م.ر

منابع

مفردات مضمون دینامیک
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

----

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

انجنیری میخانیک

اسم مضمون:

دینامیک

کود مضمون:

EF-ME-0401

تعداد کریدیت:

 3کریدیت تیوری و البراتوار

نوعیت مضمون:

اساسی

پیشنیاز مضمون:

EF-ME-0101

صنف:

3

سمستر:

4

شرح مختصر مضمون
مضمون دینامیک از جمله مضامین اساسی بوده طی  3کریدت میباشد و در سمستر چهارم صنف دوم تدریس می شود که سه
لکچر می باشد.
بنابراین اهداف اسااسای این مضامون را آشانایی کامل محصاالن با انواع حرکت های یک ذره بدون عامل آن ،تحلیل ویکتور ها
ضاارب ویکتور ها جمع آن به شاایوه های مختلف انواع قوه مانند قوه جاذبه،قوه اصااطکاک  ،قوه مقاومت هوا و قوه مرکز گرا و
همچنان آشنایی با انرژی های حرکی  ،کار  ،انرژی ذخیروی ،مومنتم خطی ،و زوایوی میباشد را تشکیل میدهد.
اهداف آموزشی:


آشنایی با مفاهیم اساسی انجنیری،درک مفاهیم و مهارت حل مسایل انجنیری



شناخت مفهوم  ،مبانی ،ساختار ،منابع و چگونگی انجنیری میخانیک



آشنایی با حرکت ،قوه ،ماده و انرژی



کسب مهارت به ارتباط تشخیص شاخص عملی و تیوری



کسب مهارت به ارتباط کاربرد واژه ها و اصطالحات انجینری

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.
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معلومات عمومی راجع به کورس
توضیحات کورس


کینیماتیک ذرات



کنیتیک یک ذره -قوه و تعجیل



کینیتیک یک ذره – کار و انرجی



کینیتیک یک ذره – امپلز و مومنتم



سیستم های ذرات



کینیماتیک مسطح یک جسم

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های تحقیقی) به صالحیت استاد مضمون



نمره کار عملی و البراتوار:



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



امتحان وسط سمستر:

10 %



امتحان نهایی:

60 %

30 %

_________________________________________________________________________________________________________



مجموع:

100 %
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وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محص ال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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محصلین اهمیت مضمون را درک کرده و قادر به ارائه آن خواهند بود.

محصلین با مفردات درسی مضمون آشنایی خواهند داشت.

بود.

در ختم ساعت درسی محصلین قادر به ارتباط دادن مضمون با مضامین پیش شرط خواهند

ارائه نظرات

کسب دانش و مهارت به منظور مشارکت در بحث و برنامه های انجنیری و سهم فعال در

در پروژه های انجنیری ؛

شناخت اصول تیوری و عملی انجنیری و توانای بر قرار ساختن ارتباطات با جوانب ذیدخل

کسب دانش مرتبط به رشته های عمومی انجنیری به هدف بهبود ارتباطات کتبی و گفتاری

در سطح کشور ومنطقه
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کسب مهارت های الزم در زمینه تنظیم مسایل انجنیری بخاطر ارائه خدمات بهتر و معیاری

Any Dynamics Book

کتاب مأخذ

تیوریکی (نظری) با روش های کاربردی

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

 =3اعظمی ترین اشتراک

Engineering Mechanics (Dynamics) By R.C. Hibbler

کتاب درسی

اموختن و تحلیل موضوعات میخانیک انجنیری و حل مسایل مربوط به آن

نتایج متوقعه

2.4
اوسط عمومی

انکشاف مهارت انجام تحقیقات علمی ،حل مسله تیوری  ،تحلیل  ،استدالل و ارتباط بین مسله

مجموع

2.8

2

2.4

2.2

2.8

2.2
5

کسب مهارت به ارتباط کاربرد

2

3

3

2

3

2
مسایل تیوری و عملی
4

کسب مهارت به ارتباط تشخیص

3

2

2

2

3

2
در افغانستان
3

آشنایی با منابع و مبانی انجنیری

3

1

3

2

3
منابع و چگونگی انجنیری

2
شناخت مفهوم  ،مبانی ،ساختار،

3

3

2

3

3

2
و اصول انجنیری

3

1

2

2

2

3
آشنایی با مفاهیم انجنیری ،قواعد

ن.م.ر.

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

2

دینامیک

ن.م.ر

1

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه

University Physics

وزارت تحصیالت عالی
)

پوهنتون (
پوهنځی انجنیری

رشته انجنیری برق و الکترونیک
مفردات درسی

صنف سوم – سمستر اول
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مفردات و پالن درسی دیزاین سیستم های دیجیتال
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

دیزاین سیستم های دیجیتال

کود مضمون:

EF-EEE-0501

تعداد کریدیت:

 3کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0403

صنف:

سوم

سمستر

پنجم

شرح مختصر مضمون
دیزاین سیستم های ترکیبی) (Combinationalو ترتیبی) ،(Sequentialارتباط وسایل با سیستم های بیرونی ،تفصیل در
مورد لسان های تشریحی سخت افزار ( ، ) Language Description - HardwareH.D.Lدیزاین و شبیه سازی باکمک
کمپیوتر.
اهداف آموزشی:


آشنایی محصالن با روش های دیزاین سیستم های ترتیبی و ترکیبی و دیگر سیستم های که با آنها در تماس اند.



توانایی استفاده محصالن از لسان های تشریح هاردویر و دیزاین سیستم ها



توانایی استفاده از طرق دریافت نواقص در سرکت های ترکیبی و ترتیبی



تحلیل سرکت های ترتیبی و ترکیبی



توانایی دیزاین و شبیه سازی به کمک کمپیوتر

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها )


معرفی،لچها ()،Latchesفلیپفالپها ()Flip Flops
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راجستر ها () ،Registersحساب کن ها () ،Countersمعرفی لسان های تشریحی هاردویر
ساارکت های ترتیبی ساانکرون و مراحل اساااساای دیزاین آنها ،مسااایل تعیین قیمت برای متحولین حالت،
مدل حالت میلی() ،Mealy State Machineدیزاین با کامپیوتر



دیزاین یک جمع کن مسلسل ،به حد اقل رساندن تعداد متحولین حالت



تحلیل سرکت های ترتیبی سنکرون ،مدل عمومی سرکت های ترتیبی ،سرکت های ترتیبی آسنکرون



تحلیل سرکت های ترتیبی آسنکرون ،طراحی سرکت های ترتیبی آسنکرون



تقلیل تعداد متحولین حالت



تقلیل تعداد متحولین حالت



تعیین قیمت برای متحولین حالت



امکانات وجود نقیصه در عملکرد سیستم ،یک مثال مکمل دیزاین



تست نمودن سرکت های منطقی ،مدل عارضه ()Fault Model



فعال ساختن مسیر ،مغلق بودن یک ست تست ،سرکت ها با ساختار درخت مانند



تست های کیفی () ،Random Testsتست نمودن سرکت های ترتیبی



تست خودی در داخل سرکت ،تخت ها با سرکت های پرنت شده ()Printed Circuit Boards



نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی

پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %
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وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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برای توسعه پایدار

الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و

مسلکی

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار

گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش

برای همگام بودن با تحوالت معاصر

اهداف کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به

تخصصی و مسلکی

راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب
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مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس

ماخذ کمکی

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های

 =2اشتراک متوسط

مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و الکترونیک

DIGITLA LOGIC with VHDL Design / Stephen Brown, Zvonko Vranesic/ 3rd Ed.
ماخذ اساسی

2.6
اوسط عمومی

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

3

و تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای اجرا فعالیت های

مجموع

2.8

2.4

3

2.6

3

2.2
کمپیوتر
5

توانایی دیزاین و شبیه سازی به کمک

2

3

3

3

3

2
4

تحلیل سرکت های ترتیبی و ترکیبی

3

2

3

2

3

2
سرکت های ترکیبی و ترتیبی
3

توانایی استفاده از طرق دریافت نواقص در

3

2

3

3

3

2
تشریح هاردویر و دیزاین سیستم ها

3

3

3

3

3
توانایی استفاده محصالن از لسان های

3

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک

ن.م.ر.

2

ن.م.ر
ن.م.ر.

2

ن.م.ر

ن.م.ر
ن.م.ر

3
سیستم های ترتیبی و ترکیبی و دیگر سیستم

3
2

دیزاین سیستم های دیجیتال

2
1

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون دیزاین سیستم های دیجیتال

نتایج متوقعه

آشنایی محصالن با روش های دیزاین
های که با آنها در تماس اند.

منابع یا مأخذ

مفردات و پالن درسی هفته وار تحلیل سرکت II
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

تحلیل سرکت II

کود مضمون:

EF-EEE-0502

تعداد کریدیت:

 3کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0401 ،EF-EEE-0402

صنف:

سوم

سمستر

پنجم

شرح مختصر مضمون
تحلیل ساارکت های مرتبه یک و مرتبه دو ،ساارکت های سااه فاز،ساارکت های دوجانبه مقناطیساای ،عکس العمل ساایسااتم ها در
برابر فریکونسی  ResponseFrequencyشبکه های دو پورت  Networks port twoو تطبیقات الپالس ترانسفارم.
اهداف آموزشی


آشنایی محصالن به تقویه کننده های عملیاتی



فرا گیری سرکت های برقی مرتبه دو



توانایی تحلیل توان متناوب ،سرکت های سه فاز ،سرکت های کپل شده توسط مقناطیس



یاد گیری عکس العمل فریکوینسی ،عملیات ترانسفارم الپالس ،نیتورک های دو پورت

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها )


تقویه کننده های عملیاتی



سرکت های برقی مرتبه دو



تحلیل توان متناوب



سرکت های سه فاز



سرکت های کپل (پیوست) شده با مقناطیس
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عکس العمل فریکوینسی



عملیات الپالس ترانسفارم



نیتورک های دو پورت

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
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قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون تحلیل سرکت II
نتایج متوقعه مضمون

نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و الکترونیک ،تطبیق

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن خالقیت های

همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

شماره
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توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و نظارت

ماخذ کمکی

دانش و تجارب تخصصی و مسلکی

 =2اشتراک متوسط

برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از

اوسط عمومی

منابع یا مأخذ

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به انجنیری

2.45

الکترونیک

اساسات سرکت های برقی چاپ چهارم مولف الکساندر سدیکو
ماخذ اساسی

2.5

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

2

3

2

2.5

روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و

ن.م.ر.

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

1

آشنایی محصالن به تقویه کننده های عملیاتی

3

2

3

2

3

3

2

فرا گیری سرکت های برقی مرتبه دو

2

2

3

2

2

3

3

توانایی تحلیل توان متناوب ،سرکت های سه فاز،

2

2

3

2

2

3
سرکت های کپل شده توسط مقناطیس

ترانسفارم الپالس ،نیتورک های دو پورت

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و تحلیل به

یاد گیری عکس العمل فریکوینسی ،عملیات

3

2.7
مجموع

2

3

2

3

2
4

تحلیل سرکت II

نتایج متوقعه

مفردات و پالن درسی هفته وار الکترونیک I
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

الکترونیک I

کود مضمون:

EF-EEE-0503

تعداد کریدیت:

 4کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0402

صنف:

سوم

سمستر

پنجم

شرح مختصر مضمون
مواد نیمه هادی ،دایود و موارد استفاده آن ها،ترانزستورهای ( ،)BJTفعال ساختن ترانزستورهای ) (BJTبا ولتاژ ،DCتحلیل
سگنل های کوچک و مودل سازی ترانزستور های). ،(BJTترانزستورهای ( ) FETو موارد استفاده و فعال ساختن آن ها،
مودل سازی ترانزستورهای ) (FETو تحلیل سگنل های کوچک در ترانزستورهای .FET
اهداف آموزشی:


آشنایی محصالن با دایودها و ترانزسترها



توانایی تطبیقات دایودها توسط محصالن



توانایی فعال ساختن ترانزستورهای  BJTبا ولتاژ DCتطبیقات ،BJTترانزستورهای فیلد ایفکت ( Field Effect
)Transistors



توانایی تطبیقات ترانزستورهای  BJTبا ولتاژ DCتطبیقات ،BJTترانزستورهای فیلد ایفکت



توانایی مودل سازی ترانزستور های BJTو تحلیل سگنل های کوچک در ترانزستورهای  BJTو .FET

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها )
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دایود های نیمه هادی،مواد نیمه هادی،مواد نا خالص



سطوح مقاومت وسرکت های معادل دایود



دایودهای زینر و تطبیقات دایود در سرکت های مختلف



دایودهای زینر و تطبیقات دایود در سرکت های مختلف



ترانزیستورهای دو قطبی الحاقی



ترانزیستورهای دو قطبی الحاقی



مودل سازی ترانزیستورBJT



مودل سازی ترانزیستورBJT



تحلیل سیگنال -کوچکBJT



تحلیل سیگنال -کوچکBJT



Field-Effect Transistors



Field-Effect Transistors



بایس کردن Field-Effect Transistors



بایس کردن Field-Effect Transistors



تحلیل سیگنال -کوچکFET



تحلیل سیگنال -کوچکFET

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون
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20 %



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون الکترونیک I
نتایج متوقعه

نتایج متوقعه مضمون

کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

شماره

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و الکترونیک ،تطبیق نورم های

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن خالقیت های تخصصی

تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و نظارت همیشگی

تخصصی و مسلکی

الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به انجنیری برق و

نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و الکترونیک

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و تحلیل به روش های

الکترونیک I

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

1

آشنایی محصالن با دایودها و ترانزسترها

3

2

3

2

3

2

2

توانایی تطبیقات دایودها توسط محصالن

3

2

3

2

3

3

توانایی فعال ساختن ترانزستورهای  BJTبا ولتاژ DC
3

تطبیقات  ،BJTترانزستورهای فیلد ایفکت ( Field Effect

3

2

1

3

2

2

)Transistors
4
5

توانایی تطبیقات ترانزستورهای  BJTبا ولتاژ DC

2

2

3

2

3

2

2

3

3

2

3

2

2.6

2.2

3

1.8

2.8

2.2

تطبیقات  ،BJTترانزستورهای فیلد ایفکت
توانایی مودل سازی ترانزستور های  BJTو تحلیل سگنل های
کوچک در ترانزستورهای  BJTو .FET
مجموع
اوسط عمومی

2.4

 =3اعظمی ترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

منابع یا مأخذ
ماخذ اساسی

Electronic Devices and Circuit theory, Eleventh Edition, Robert L.Boylestad and Louis
Nashelsky, 2013

ماخذ کمکی

Microelectronic Circuit Design, Richard C. Jaeger and Travis Blalock, 2010 and
Microelectronic Circuits, Adel S. Sedra and Kenneth C. (KC) Smith, 2009
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مفردات و پالن درسی هفته وار انرژی کنورژن I
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

انرژی کنورژن I

کود مضمون:

EF-EEE-0504

تعداد کریدیت:

 3کریدیت نظری و  1کریدت عملی

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0402

صنف:

سوم

سمستر

پنجم

شرح مختصر مضمون
ساارکت های مقناطیساای ،ساااختار اساااساای ماشااین های  ،DCقواعد اساااساای ماشااین های دوران کننده ،تحلیل گذرا وماندگار
ماشین های ،DCجنراتور ها و موتور های . DC
اهداف آموزشی:
 -1خواص برقی یک تولید کننده ولتاژ (جنراتور) را بدانند.
 -2چگونگی تولید ساحه مقناطیسی در جنراتور را درک کنند.
 -3انواع ضایعات در جنراتور را بشناسند.
 -4بدانند که چگونه ولتاژ در جنراتور ها القا می شود.
-5توانایی تحلیل و بررسی ماشین های  ،DCجنراتورها و موتور های DC
شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها )


مفاهیم و واحدها ،مواد مقناطساااااای و خواص آنها ،تأثیرات غیر خطی مواد غیر مقناطیساااااای ،قوه محرکه
مقناطیسی و قانون گاوس



قوه محرکه برقی بوجود آمده توسااط مقناطیس ،ضااایعات هیسااتری و جریان ساارگردان ،کاربرد های ساارکت
های مقناطیسی.
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ولتاژ القا شده در یک هادی (قانون فارادی) ،قطبیت ولتاژالقا شده (قانون دست راست فلیمنگ) ،هادی یگانه
در مسیر دایروی.



ولتاژ القاشااده متوسااط توسااط هادی یگانه ،قانون لنز و قانون بایت-ساااوارت ،قوه و تورک تولید شااده توسااط
هادی ،تبدیل انرژی از طریق ساحه برقی



آرمیچر(گردنده) و ساحه (ثابت) ،کموتیتور ،برش ها و کموتیشن



عکس العمل آرمیچر ،قطب ساااحه و قطب داخل ساااحه (قطب تنظیم کننده) ،ماشااین های موازی ،مساالساال و
مرکب



سیم پیچ آرمیچر ،معادالت ابتدایی



اقسام جنراتور های برق مستقیم ،مشخصات بدون بار آنها ،کارکرد زیربار جنراتور های موازی



کنترول ولتاژ انجامی جنراتور های موازی ،کارکرد زیربار جنراتور های مسلسل و مرکب



سرکت های معادل جنراتور های برق م ستقیم ،ضایعات و مؤثریت آنها ،کارکرد موازی و کاربرد جنراتور
های برق مستقیم.



معرفی موتور های برق مستقیم ،صنف بندی موتور های مستقیم ،قوه محرکه برقی برگشتی ،سرکت معادل
موتور های برق مستقیم



کارکرد موتور های برق مستقیم در زیر بارمیخانیکی ،مشخصات تورک -تیزی این موتور ها



موتور های موازی برق مساااتقیم ،موتورهای مرکب ،موتور های مسااالسااال ،کنترول تیزی موتور های برق
مستقیم ،ضایعات و مؤثریت آنها



چاالنی موتور های برق مستقیم ،چاالن کننده های موتور های برق مستقیم



توقف دادن موتور های برق مستقیم ،کاربرد موتور های برق مستقیم

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.
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پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون انرژی کنورژن I
نتایج متوقعه
مسلکی برای توسعه پایدار

و الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق

مسلکی

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار

گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش

مجموع

برای همگام بودن با تحوالت معاصر

 ، DCجنراتورها و موتور های DC

اهداف کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی

توانایی تحلیل و بررسی ماشین های

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به

می شود.

تخصصی و مسلکی

بدانند که چگونه ولتاژ در جنراتور ها القا

اساس راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب

انواع ضایعات در جنراتور را بشناسند.

های مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به

5

جنراتور را درک کنند.

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی

4

چگونگی تولید ساحه مقناطیسی در

الکترونیک

3

(جنراتور) را بدانند.

فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و

2

خواص برقی یک تولید کننده ولتاژ

الکترونیک و تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای اجرا

1

انرژی کنورژن I

ن.م.ر.

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

3

2

3

2

3

2

3

2

1

2

3

3

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

3

2

3

2

2.6

2.2

2

1.8

2.8

2.2

اوسط عمومی

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و

شماره

نتایج متوقعه مضمون

2.2

 =3اعظمی ترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

منابع یا مأخذ
ماخذ اساسی
ماخذ کمکی

Electronic Devices and Circuit theory, Eleventh Edition, Robert L.Boylestad and Louis
Nashelsky, 2013
Microelectronic Circuit Design, Richard C. Jaeger and Travis Blalock, 2010 and Microelectronic
Circuits, Adel S. Sedra and Kenneth C. (KC) Smith, 2009
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مفردات و پالن درسی تیوری متریکس تطبیقی
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

تیوری متریکس تطبیقی

کود مضمون:

EF-EEE-0505

تعداد کریدیت:

 3کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0401

صنف:

سوم

سمستر

پنجم

شرح مختصر مضمون
الجبر متریکس ها ،حل سااایساااتم معادالت خطی،تحلیل فضاااای وکتورها،تبدیل خطی قیمت آیگن) (Eigen Valuesو ویکتور
آیگن) ،(Eigen Vectorsپروگرام نویسی خطی وروش های سنجش تقریبی.
اهداف آموزشی:


آشاانایی محصااالن با ساایسااتم های معادالت ,الجبر متریکس ها ,ویکتورها ,عمودیت ,دیترمینانت ها ,انتقاالت خطی,
آیگن ویکتورها ,ویکتورهای فضایی



توانایی تطبیقات متریکس ها با استفاده نرم افزار MATLAB



توانایی حل سیستم معدالت خطی و تحلیل فضای وکتور ها



توانایی تبدیل سیستم معادالت خطی قیمت آیگن و وکتور آیگن



توانایی پروگرام نویسی خطی و روش های سنجش تقریبی

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.
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مفردات درسی مضمون( :فصل ها )


حل سیستم های خطی



ایکلن ,رنک ,و تطبیقات فصل اول



الجبر متریکس ها



معکوس متریکس ها و تجزیه LU



تطبیقات فصل دوم



ویکتورهای فضایی



غیر وابستگی ,قاعده ,و ابعاد



ضرب مقداری و دریافت مرکبه ها



ویکتور های عمود



تطبیقات فصل چهارم



متریکس های مثلثی و معکوس متریکس ها



ضرب ویکتوری



مسایل آیگن والیو



زنجیر مارکوف ,سیستم معادالت تفاضلی



اعداد مختلط



جمع بندی درس ها

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
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ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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برای توسعه پایدار

الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش

بودن با تحوالت معاصر

کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف

و مسلکی

راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب تخصصی

مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس
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توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های

ماخذ کمکی

و حل مشکالت انجنیری برق و الکترونیک

Linear Algebra for engineers and scientists using MATLAB

ماخذ اساسی

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

2.3
اوسط عمومی

تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط

مجموع

2.4

2.2

2.6

1.6

2.8

2.4
سنجش تقریبی
5

توانایی پروگرام نویسی خطی و روش های

2

3

3

2

2.6

2
آیگن و وکتور آیگن
4

توانایی تبدیل سیستم معادالت خطی قیمت

3

2

2

2

3

2
3

فضای وکتور ها

3

2

3

2

2

3
توانایی حل سیستم معدالت خطی و تحلیل

2

2

2

1
افزار MATLAB

3
دیترمینانت ها ,انتقاالت خطی ,آیگن

2
توانایی تطبیقات متریکس ها با استفاده نرم

2

3

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و

ن.م.ر.

ن.م.ر.

ن.م.ر

1

ن.م.ر

ن.م.ر
ن.م.ر

3
الجبر متریکس ها ,ویکتورها ,عمودیت,

2
2

تیوری متریکس تطبیقی

2
1

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون تیوری متریکس تطبیقی

نتایج متوقعه

آشنایی محصالن با سیستم های معادالت,

ویکتورها ,ویکتورهای فضایی

منابع یا مأخذ

مفردات و پالن درسی هفته وار سرکت ها و ماشین های برقی
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

سرکت ها و ماشین های برقی

کود مضمون:

EF-EEE-0506

تعداد کریدیت:

 2کریدیت نظری و  1کریدت عملی

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0302

صنف:

سوم

سمستر

اول

شرح مختصر مضمون
مطالعه و بررسی ماشین های برقی ثابت و متناوب ،جنراتور ها ،موتر ها و انواع مختلف آنها .
اهداف آموزشی:
 -1توانایی تحلیل سرکت های مقناطیسی.
 -2توانایی تشریح قوانین فارادی ،لنز و امپیر.
 -3توانایی توضیح اساسات ماشین های برقی برق مستقیم و برق متناوب.
 -4توانایی توضیح سیستم های ولتاژ (یک فاز و سه فاز)
 -5توانایی توضیح تفاوت ماشین های برق مستقیم با ماشین های برق مبدل و ماشین یک فاز با ماشین های سه فاز

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها )


برق و مقناطیسیت و بررسی قوانین فارادی ،امپیر و لنز



سرکت های مقناطیسی



مواد مقناطیسی و منحنی های B-H



ترانسدیوسر ها و ترانسفارمر ها



تبدیل انرژی الکترومیخانیک
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ماشین های دورانی برقی



ماشین های جریان مستقیم ()DC



جنراتور های جریان مستقیم و موتور های جریان مستقیم



توان در سرکت های جریان مستقیم



توان مختلط (کمپلکس)



ترانسفارمر ها



توان های سه فاز



ماشین های جریان متناوب



التر ناتور ها جنراتور های سنکرون



بررسی عمومی لین دوانی تعمیرات

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون:

10 %



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

10 %

100 %
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وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.

پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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مسلکی برای توسعه پایدار

و الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق

مسلکی

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار

گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش

برای همگام بودن با تحوالت معاصر

اهداف کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به

تخصصی و مسلکی

اساس راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب

112

های مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به

 =3اعظمی ترین اشتراک

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی

ماخذ کمکی

 =1کمترین اشتراک
 =2اشتراک متوسط

الکترونیک

مجموع

فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و

2.6

2.6

2.2

2.2

الکترونیک و تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای اجرا

Giorgio Rizzaoni: Principles and Application of Electrical Engineering, 5th Edition
ماخذ اساسی

2.5
اوسط عمومی

3
2.4

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و

مسااتقیم با ماشااین های برق مبدل و ماشااین

3

3

2

3

3

3
5

فاز و سه فاز)

4

توانایی توضااایح سااایساااتم های ولتاژ (یک

3

3

1

2

3

3
برق مستقیم و برق متناوب.

3

توانایی توضیح اساسات ماشین های برقی

3

3

2

1

2

3
امپیر.

1

1

3

3

2

3
توانایی تشریح قوانین فارادی ،لنز و

3

3

3

2

2

3
توانایی تحلیل سرکت های مقناطیسی.

ن.م.ر.

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

2

سرکت ها و ماشین های برقی

ن.م.ر

1

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون سرکت های ماشین های برقی

نتایج متوقعه

توانایی توضاااایح تفاوت ماشااااین های برق

یک فاز با ماشین های سه فاز

منابع یا مأخذ

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون ترمودینامیک I
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

انجنیری برق و الکترونیک

اسم مضمون:

ترمودینامیک I

کود مضمون:

EF-ME-0503

تعداد کریدیت:

 4کریدیت  3تیوری و  2البراتوار

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-ME-0201

صنف:

سوم

سمستر:

پنجم

شرح مختصر مضمون
مفاهیم ترمو دینامیک ،مایکروسکوپیک ،سیستم های کریدیت ،میزان های درجه حرارت ،قانون اول ترمودینامیک ،انرژی،
کارو حرارت ،معادالت انرژی جریان ثابت ،خواص یک ماده خالص ،قوانین گازات ،سایکل کارنو ،قانون دوم
ترمودینامیک ،انتروپی ،جداول گازات ،ترکیب قوانین اول و دوم ،مخلوطزهای دو گاز ،جداول بخار.
اهداف آموزشی:


مفاهیم اساسی ترمودینامیک ،قانون صفرم و قانون اول ترمودینامیك



انرژی و انتقال انرژی ،ماده خالص و خواص مواد خالص



تحلیل انرژی در سیستم های بسته ،تحلیل کتله و انرژی در سیستم های باز



قانون دوم ترمودینامیک و انتروپی



توانایی تحلیل و حل نمودن مسایل ترمودینامیک در حد قانون اول

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)


تعریفات ،ساایسااتم ها،حالت  ،پرنساایب حالت ،تعادل ،پروسااه ها و سااایکل ها،ساایسااتم های واحدات :متریک SI ،و
انگلیسی  ،مفاهیم درجه حرارت  ،مقیاس درجه حرارت ،مفاهیم فشار  ،فشار مطلقه  ،فشار گیج ،تمرین



مفهوم انرژی  ،انرژی داخلی ،حرارت و سه میکانیزم انتقال حرارت



کار ،قانون اول ترمودینامیک ،موثریت های تبدیل انرژی ،تاثیرات تبادل انرژی روی محیط ،تمرین



مفهوم ماده خالص ،تغیر حالت ،دیا گرام های خاصیت  P-T, P-V, T-Uو همچنین سطح  P-V-Tبرای مواد خا
لص



خواص ترمودینامیکی مواد خالص  ،گاز ایدیال و معادالت حالت گاز ایدیال ،فکتور تراکم پذیری  ،تمرین
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کااار مرز متحرک  ،قااانون اول ترمودینااامیااک بااه حیااث یااک بیااان قااانون بقااای انرژی  ،تعااادل انرژی حرارت
مخصوصه  ،انرژی داخلی و انتالپی گاز ایدیال  ،مواد تراکم ناپذیر  ،تغیرات در انرژی داخلی و انتالپی



اصل بقای کتله  ،قانون اول ترمودینامیک به حیث یک بیان قانون بقای انرژی باالی سیستم های باز ،انرژی
داخلی ،کار جریان  ،انرژی حرکی  ،انرژی پوتانشیل



کار جریان  ،انرژی حرکی  ،انرژی پوتانشیل



ارتباط انرژی داخلی و کار جریان با انتالپی ،تعادل انرژی در جریانهای پایدار در نازل – کمپر سیور،



تعادل انرژی در جریانهای پایدار ،توربین  ،وال تراتلینگ ،مخلوط کن  ،گرمکن و مبدل حرارتی ،تعادل انرژی در
جریانهای ناپایدار  ،تمرین



مفهوم قانون دوم ترمودینامیک  ،منابع انرژی حرارتی  ،انجن های حرارتی  ،یخچالها  ،پمی های حرارتی



بیان های کلوبن  ،پالنک و سلسیوس راجع به قانون دوم ترمودینامیک  ،مفهوم ماشین های دایما" متحرک  ،پروسه
های رجعی و غیر رجعی  ،قانون دوم ترمودینامیک در سایکل ها



قانون دوم ترمودینامیک برای توسااعه مقیاس ترمودینامکی درجه حرارت مطلقه  ،سااایکل کارنات  ،اصااول کارنات
در انجن های حرارتی  ،یخچالها ،و پمی های حرارتی  ،عبارت های موثریت های حرارتی ،و ضااااااریب های
عملکرد در پروسه های رجعی ،تمرین



مفهوم انتروپی  ،اصاال افزایش انتروپی  ،پروسااه های ایدیال و تغیر انتروپی ،تغیر انتروپی در جریان پروسااه های
تراکم ناپدیر



روابط برای کار جریان پایداررجعی ،موثریت های ایز نتراپیک در جریان های پایدار ،تعادل انتروپی در سااایساااتم
های مختلف ،تمرین

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.
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پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های تحقیقی) به صالحیت استاد مضمون



نمره کار عملی و البراتوار از  30نمره محاسبه می گردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



نمرات امتحان صنفی و ارزیابی از مجموع  10نمره محاسبه می گردد.



نمرات نهای از مجموعه  60محاسبه می گردد.



نمرات مجموعی از  100فیصد محاسبه می گردد.

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و الکترونیک ،تطبیق

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن خالقیت های

همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و نظارت

تجارب تخصصی و مسلکی

و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به انجنیری برق
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الکترونیک

ماخذ کمکی

روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و

Basic and Applied Thermodynamics, By: P K NAG, 3rd Edition

ماخذ اساسی

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

2.37/3
اوسط عمومی

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و تحلیل به
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توانایی تحلیل و حل نمودن مسایل

2

2

3

3

2

3
4
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2
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تحلیل انرژی در سیستم های بسته ،تحلیل
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2
خالص و خواص مواد خالص
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آشنایی با انرژی و انتقال انرژی ،ماده
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2
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درک مفاهیم اساسی ترمودینامیک ،قانون
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نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه

منابع یا مأخذ

وزارت تحصیالت عالی
)

پوهنتون (
پوهنځی انجنیری

رشته انجنیری برق و الکترونیک
مفردات درسی

صنف سوم – سمستر دوم
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون مایکرو کنترولر
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

مایکرو کنترولر

کود مضمون:

EF-EEE-0601

تعداد کریدیت:

 4کریدیت 3تیوری  3عملی

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0403/EF-EEE-0503

صنف:

سوم

سمستر:

ششم

شرح مختصر مضمون
مایکروکنترولر(کریدت  ,4لکچر  ,3البراتوار)3
مطالعه ساختار ،Micro Controllerلسان پروگرام نویسی و پروگرامنگ مایکروچی( (Micro Chipبا استفاده از سافت
ویر کود واریر.
اهداف آموزشی
توانائی پروگرام کردن یک مایکروکنترولر ( )micro chipرا به منظور دستیابی به اهداف از قبل تعین شده را داشته باشند.
شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.



انجام کارهای عملی و تطبیقی.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)


معرفی مفردات درسی ،معرفی کمپیوتر ،اعداد در قواعد مختلف ،متحولین ،ثابتها ،ردیف ها ،پاینتر ،بخشهای عمده
حافظه مایکروکنترولر



لسان ماشین ،فارمت انسترکشن ،ساختمان پروگرام ،دسته بندی داتا ،نحوه آدرس دهی



تطبیقات در البراتوار ،نحوه آدرس دهی و آدرس مؤثر ،اساسات لسان اسمبلی در مایکروکنترولر MC9S08



تطبیقات در البراتوار ،پروگرام های فرعی و ارتباط دادن آنها با پروگرام های اصلی ،شیوه نوشتاری
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تبادل معلومات بصااورت مساالساال با  ، MC9S08کنترول  LEDبا  MC9S08در البراتوار ،تنظیم ساارعت انتقال
بیت ها ،راجستر های کنترولی



 ، Circular bufferترتیب سااارکت رئی مخابره مسااالسااال در البراتوار ،ساااکته در جریان عادی پروگرام و انواع
آن)ISR interrupt ،(interrupt



سکته راجستر های کنترولی ،اجرای مثال های اسمبلی پروگرامینگ در البراتوار ،امتحان وسط سمستر



بیت های که باعث سکته میشوند ،راجستر  ،TRMماجولوی تایمر ،راجستر های تایمر /کاونتر ،تبادله مسلسل بیت
ها با کمپیوتر در البراتوار



راجستر های کنترولی برای  ،MTIMاتصال با  ،LCDتنظیم و نمایش وقت روز در البراتوار



موضوعات دیگر در باره کنترول  ،LCDجدول لوک آپ ،تمرین با  LCDدر البراتوار



حالت ماشین و دیزاین آن در سافت ویر ،اتصال با  key padدر البراتوار



 State machineو استفاده آن در قفل رمزدار،راجستر  TPM/CNTو  ،PWMآغاز کار باالی پروژه نهائی



کنترول راجستر های کنترولی  ،ADCادامه کار باالی پروژه نهائی در البراتوار



بحث بیشتر در باره  ،ADCادامه کار باالی پروژه نهائی در البراتوار



ادامه کار باالی پروژه نهائی در البراتوار  ،دفاع پروژه نهائی



مرور دوباره بر موضوعات برای آمادگی به امتحان فاینل



نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی

پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون
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20 %



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون مایکروکنترولر

نتایج متوقعه

نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و الکترونیک ،تطبیق

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن خالقیت های

همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و نظارت

شماره

121

تجارب تخصصی و مسلکی

ماخذ کمکی

و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و

منابع یا مأخذ

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به انجنیری برق

 =2اشتراک متوسط

الکترونیک

لکچر نوت و کتالک مایکروکنترولر مورد نظر

ماخذ اساسی

2.42
اوسط عمومی

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

2.25

2.75

3

2

2.25

روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و

ن.م.ر

توانائی پروگرام کردن یک مایکروکنترولر

از قبل تعین شده را داشته باشند.

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و تحلیل به
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نتایج متوقعه مضمون

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون سگنال هاو سیستم ها
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

سگنال ها و سیستم ها

کود مضمون:

EF-EEE-0602

تعداد کریدیت:

 3کریدیت نظری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0502/EF-EEE-0401

صنف:

سوم

سمستر:

ششم

شرح مختصر مضمون
معرفی سیستم های با انواع آنها و نظریات اساسی سیستم های خطی وروش های تحلیل آنها ،نظریات تحلیلی شامل ارایه
ریاضیکی سیگنال ها،دسته بندی آنها،کانولوشن ،تحلیل فوریر،نمونه گیری سیگنال ،معادالت تفاوتی و Discrete
Transformsمیباشد.
اهداف آموزشی


آشنایی با سگنال ها و انواع آنها.



تحلیل الجبری انواع مختلف سیگنال ها



آشنایی با سیستم ها و انواع مختلف آن



تحلیل الجبری انواع مختلف سیستم های و پیش بینی در ارتباط به وضعیت سیستم



پیش بینی خروجی سیستم ها با در نظر داشت ورودی آنها

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


روش لکچر با استفاده از پاورپاینت.



روش حل مسایل با مشارکت محصلین.



انجام دادن کارهای ګروپی و صنفی.
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مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)


معرفی نمودن سااګنال  ،بعضاای عملیه های مفید سااګنال ،انواع سااګنالها ،مودلهای سااګنال واجزق جفت و طاق یک
سګنال



معرفی نمودن سیستم ،انواع سیستمها ،مودل سیستم ،تشریح داخلی و خارجی یک سیستم



تحلیل دومین زمان( )Time-domainساااایسااااتمها با پیوسااااتګی زمانی( )Continuous timeشااااامل zero-input
 Forced response ،Zero-state response ،Impulse response ،responseو رسااپانس یا پاسااس مجموعی
سیستم



پایداری سیستم ،سیستمهای  BIBOومطالعه خواص سیستمها continuous time



تحلیل ازلحاظ زمان( )time-domainسااایساااتمها  discrete timeشاااامل معرفی ساااګنالها  ،discrete timeمودل
های مفید انها ،معرفی و تحلیل سیستمها discrete time



پایداری سیستم ،سیستمهای  BIBOومطالعه خواص سیستمها discrete time



تحلیل سیستم ها  continuous timeبا استفاده از الپالس ترانسفارم شامل معرفی خواص الپالس ترانسفارم  ،حل
معادالت تفاضلی و بالک دیاګرام سیستم ها.



تحلیل سااااایساااااتم ها  continuous timeبا اساااااتفاده از الپالس ترانسااااافارم شاااااامل تحقق سااااایساااااتم ها ( System
 ،)realizationفریکونسی رسپانس سیستم ها  ،LTICدیزاین سیستم ها با استفاده از  Polesو



تحلیل سیستم ها Discrete timeبا استفاده از  zترانسفارم



تحلیل سیستم ها continuous timeبا استفاده ازفوریر سیرس :نمایش سګنال پیریودیک با فوریر سیرس مثلثاتی
() و نمایش سګنال پیریودیک با فوریر سیرس نمایی ()exponential



پاسس سیستم  LTICبه ورودی پیریودیک ،فوریر سیرس کلی ونمایش سګنال به شکل وکتور



فوریرترانسفارم ،نمایش سګنال Aperiodicبا فوریر انتی ګرال ،فوریرترانسفارم بعضی از توابع و خواص فوریر
ترانسفارم



انتقال سګنال از سیستم  ، LTICفلترهای ایدیال و عملی ،و استعمال ان در مخابرات.



قضیه سمپلینګ ،دوباره ساختن سګنال ،تبدیل سګنال انالوګ به دیجیتل ،نمونه ګیری طیف ()Spectral sampling



معرفی  ،DFTخواص  ، DFTاستعمال  DFTو معرفی FTT



) ،Discrete-time Fourier Series (DTFSارتباط بین  DTFTو ترانسفارم .z

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.
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قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت میگیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:



امتحان نهایی سمستر:

20 %
20 %

حد اکثر

60 %

_____________________________________________________________________________________________________________



مجموع:

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه
برای توسعه پایدار

الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و

مسلکی

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار

گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش

شماره

125

برای همگام بودن با تحوالت معاصر

ماخذکمکی

اهداف کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی

 =2اشتراک متوسط

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به

Linear Systems and Signals by B.P. Lathi, International fourth Edition
ماخذاساسی

2.8

2.2

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

2.5
اوسط عمومی

2.8
2.2

و مسلکی

فوریرترانسفارم ،زی ترانسفارم  ،فلترها،

3

2.8
اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

2

2

2.2

3

3
5

سگنال ها و سیستم ها

2

راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب تخصصی

4

سیستم ها

مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس

3

3

2

3

3

3
دریافت مودل های ریاضیکی برای

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های

3

آشنایی با سیستم ها و انواع سیستمها

3

2

3

2

2

2
ها

و حل مشکالت انجنیری برق و الکترونیک

2

توانایی تحلیل و نمایش ریاضیکی سګنالها

3

2

2

2

3

3
آشنایی با سګنال ها و دسته بندی سګنال

تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط

2

2

2

2

3

3

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و

ن.م.ر.

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

1

نتایج متوقعه مضمون

ارایه سګنال ها با فوریر سیرس،

 DFTو  FTTاشنایی کامل داشته باشد

منابع یا مأخذ

مفردات و پالن درسی وار مضمون الکترونیک II
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

الکترونیک II

کود مضمون:

EF-EEE-0603

تعداد کریدیت:

 4کریدیت  3نظری  3 ،عملی

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0503

صنف:

سوم

سمستر

ششم

شرح مختصر مضمون
بررسی عکس العمل ترانزستور های  BJTو  FETدر مقابل فریکونسی ،سرکت تقویت کننده های عملیاتی و تطبیقات آنها،
تقویت کننده های توان IC ،.های دیجیتال خطی،سرکت های آسلیتری وفیدبک پاور سپالی ودیگر آالت وعناصر الکترونیکی.
اهداف آموزشی:


شناخت عکس العمل ترانزستور های  BJTو EFTدر مقابل فریکوینسی



توانایی توضیح تقویه کننده های عملیاتی  Operational Amplifiersوتطبیقات انها



توانایی توضیح تقویه کننده های توان ()Power Amplifiers



توانایی توضیح سرکت های مرکبی دجیتال ()Linear Digital ICs

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها )


پاسس فریکوینسی  BJTو JFET



تقویه کننده های عملیاتی  Operational Amplifiersوتطبیقات انها



عملیات تقویه کننده های عملیاتی
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تقویه کننده های توان ()Power Amplifiers



سرکت های مرکبی دجیتال ()Linear Digital ICs



فیدبک و سرکت های اسلیتر



منابع تغذیه ( تنظیم كننده ولتاژ)



سایر وسایل دوانجامی وعناصر الکترونیک

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
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پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون الکترونیک II
نتایج متوقعه
نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و الکترونیک ،تطبیق

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن خالقیت های

همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و نظارت

دانش و تجارب تخصصی و مسلکی

برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به انجنیری

الکترونیک

روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و

الکترونیک II

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و تحلیل به

شماره

نتایج متوقعه مضمون

ن.م.ر
1
2
3
4
5

شناخت عکس العمل ترانزستور های  BJTو EFTدر
مقابل فریکوینسی
توانایی توضیح تقویه کننده های عملیاتی
 Operational Amplifiersوتطبیقات انها
توانایی توضیح تقویه کننده های توان ( Power
)Amplifiers
توانایی توضیح سرکت های آسلیتر وفیدبک
توانایی توضیح توانایی توضیح منابع تغذیه تنظیم
کننده ولتاژ
اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

2

3

2

3

3

3

3

2

2

2

2

3

3

3

2

3

3

2

3

2

2

2

3

3

3

3

2

2

3

3

2.8

2.6

2

2.4

2.8

2.8

اوسط عمومی

2.57

 =3اعظمی ترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

منابع یا مأخذ
ماخذ اساسی
ماخذ کمکی

Electronic Devices and Circuit theory, Eleventh Edition, Robert L. Boylestad and
Louis Nashelsky 2013
Microelectronic Circuit Design, Richard C. Jaeger and Travis Blalock, 2010 and
Microelectronic Circuits, Adel S. Sedra and Kenneth C. (KC) Smith, 2009
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون انرژی کنورژن II
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

انرژی کنورژن II

کود مضمون:

EF-EEE-0604

تعداد کریدیت:

 4کریدیت 3 ،تیوری و  3عملی

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0504

صنف:

سوم

سمستر

ششم

شرح مختصر مضمون
ترانساافارمر ها،اساااسااات ماشااین های  ،ACموتورها وجنراتورهای ساانکرون سااه فاز ،موتورها وجنراتور های القایی سااه
فاز،موتورهای یک فاز.
اهداف آموزشی


آشااانایی با مفاهیم اسااااسااای ماشاااین های جریان متناوب از قبیل سااااحه مقناطیسااای دورانی ،ولتاژ وقوه القاح شاااده و
پارامترهای مؤثر در القاح ولتاژ



آشنایی با اصول اساسی و کارکرد جنراتور های سنکرونی سه فاز



توانایی تحلیل و محاسبه پارامترهای خروجی جنراتور های سنکرونی



آشنایی با اصول اساسی ،طرز کار و ساختمان فزیکی موتور های القایی سه فاز



توانایی تحلیل و محاسبه پارامترهای خروجی موتورها القایی سه فاز



آشنایی با و محاسبه پارامتر های جنراتور های القایی و اهمیت آن در شبکه ها برق



آشنایی با با اصول اساسی و طرز کار موتورهای القایی یک فاز



توانایی تحلیل و محاسبه پارامتر های خارجی و ساختمان داخلی موتور های القایی یک فاز



توانایی ارائه انواع مختلف چاالن کننده موتورهای جریان متناوب

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛
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کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)


معرفی کورس و مقدمه یی بر ماشین های جریان متناوب



ساحه مقناطیسی دورانی



ولتاژ و قوه القاح شده



پارامتر های مؤثر در القاح ولتاژ



ضایعات در ماشین های جریان متناوب



مقایسه ماشین های جریان متناوب با ترانسفارمر



مقدمه یی بر جنراتور سنکرونی



طرز ساخت جنراتور سنکرونی



سرعت ولتاژ القاح شده در جنراتور سنکرونی



پارامتر های جنراتور سنکرونی



توان و مومنت در جنراتور سنکرونی



فعالیت ثابت (غیر گذرا) جنراتور سنکرونی



مشخصات خروجی و ضایعات جنراتور سنکرونی



فعالیت موازی جنراتور های سنکرونی



توزیع بار بین جنراتور های سنکرونی در فعالیت موازی



تحلیل حالت گذرای جنراتور سنکرونی



مقدمه یی بر موتور القایی



طرز ساخت موتور های القایی



تشریح کیفی مومنت و Slip



ولتاژ القاح شده و فریکونسی روتور



سرکت معادل موتور القایی سه فاز



جریان ،توان و مومنت در موتورهای القایی سه فاز



چاالنی و کنترول سرعت موتور های القایی



مشخصات خروجی موتور های القایی



تشریح کیفی مشخصات خروجی موتورهای القایی سه فاز



کابرد موتور های القایی سه فاز



مرور دوباره و بحث در مورد موضوعات دروس گذشته



مقدمه یی بر و اصول اساسی موتورهای سه فاز سنکرون



تاثیرات بار میخانیکی و جریان ساحه



کاندنسر سنکرونی



چاالنی موتورهای سنکرونی
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اهتزاز و پایداری



مقدمه یی بر و طرز کار جنراتور القایی



طرز کار جنراتور القایی به حیث یک واحد



مشخصات خروجی جنراتور القایی



مقدمه یی بر و طبقه بندی موتورهای القایی یک فاز



تیوری طرز کار موتور های القایی یک فاز



 Slipو نقش و اهمیت آن در موتورهای القایی یک فاز



سرکت معادل موتورهای یک فاز جریان متناوب



تیوری ساحه متقاطع



تیوری ساحه دورانی



چاالنی و طرز چاالنی موتور های یک فاز



انواع مختلف چاالن کننده ها و کنترول جریان چاالنی



مومنت چاالنی و pull-out



مشخصات خروجی موتورهای یک فاز جریان متناوب



کابرد موتورهای جریان متناوب یک فاز

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون
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20 %



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون انرژی کنورژن II
نتایج متوقعه
سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

برق و الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری

رفتار مسلکی

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و

نمایش گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به

تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

به اهداف کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن

استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی

حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی با

نیازمندی های مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای

الکترونیک

اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و

الکترونیک و تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای

انرژی کنورژن II

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و

شماره

نتایج متوقعه مضمون

ن.م.ر
آشنایی با مفاهیم اساسی ماشین های
1

جریان متناوب از قبیل ساحه مقناطیسی
دورانی ،ولتاژ وقوه القاح شده و

3

2

2

2

3

3

پارامترهای مؤثر در القاح ولتاژ
2

آشنایی با اصول اساسی و کارکرد
جنراتور های سنکرونی سه فاز،

2

3

2

3

2.5

2

آشنایی با اصول اساسی ،طرز کار و
3

ساختمان فزیکی موتور های القایی سه

3

2

3

3

3

2

فاز
4

5

آشنایی با و محاسبه پارامتر های جنراتور
های القایی و اهمیت آن در شبکه ها برق
توانایی ارائه انواع مختلف چاالن کننده
موتورهای جریان متناوب
اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

3

3

2.7

3

2

3

2

3

3

2.5

3

3

2.6

2.6

2.54

2.8

2.6

2.6

اوسط عمومی

2.62

 =3اعظمی ترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

منابع یا مأخذ
ماخذ اساسی

Chapman, S.J. Electric Machinery Fundamentals (2004). 2 nd edition, Prentice-Hill. New York
nd

1. Kosow, I.L. Electric Machinery and Transformers (1991). 2 edition, Prentice-Hall Inc.,
Englewood, Cliffs, New Jersey.
2. Del Toro, Vincent. Electric Machines and Power Systems (1985). Prentice-Hall,
ماخذ کمکی

Englewood Cliffs, New Jersey.
3. Kothari, D.P. and I. J. Nagarath (2004) Electric Machines. 3 rd edition, Tata McGraw-Hill
Education Private Limited, New Delhi, India.
4. Kothari, D.P. and I. J. Nagarath (2013) Electric Machines. 4th edition, Tata McGraw-Hill
Education Private Limited, New Delhi, India
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون منجمنت انجنیری I
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

- -کابل - - - - - - - -

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

انجنیری برق و الکترونیک

اسم مضمون:

منجمنت انجنیری I

کود مضمون:

EF-ME-0605

تعداد کریدیت:

 3کریدیت  3تیوری و  0البراتوار

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

چهارم

سمستر:

هفتم

شرح مختصر مضمون
فعالیت های اساسی در یک اداره صنعتی و ارتباط بین آنها ،مسایل اداره که شامل تولید ،پروسس ،پالن کارمندان ،و بنای
اقتصادی برای تصمیم گیری انجنیری میباشد.
اهداف آموزشی:


توانایی تطبیق مفاهیم اساسی مدیریت انجنیری ،برنامه ریزی ،ارائه طرح پیشنهادی و رهبری در ساحه کار.



توانایی مدیریت و سرپرستی پروژه های انجنیری.



توانایی حل منازعه در سطح پروژه و کارخانه تولیدی.



توانایی تطبیق مفاهیم ارتباطات کالمی در مدیریت پروژه های انجنیری



آشنایی با مودل های رهبری در کارخانجات انجنیری



شناخت مودل های مختلف مدیریتی در کارخانجات تولیدی برق و میخانیک



شناخت مودل های مختلف مدیریتی استخدام و گزینش کارمند در کارخانجات تولیدی



توانایی تطبیق مفاهیم مدیریت اخالق در مدیریت پروژه های انجنیری

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)


برنامه ریزی



تحرک بخشی



رهبری  +بحث آزاد



مدیریت منابع بشری



مدیریت صنعتی
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برنامه ریزی تولید



نظارت و ارزیابی ،مدیریت کیفیت



مدیریت اخالق



مودل های کنترول و برنامه ریزی



مدیریت حل منازعه  +بحث آزاد



مدیریت پروژه

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های تحقیقی) به صالحیت استاد مضمون



نمره کار عملی و البراتوار از  30نمره محاسبه می گردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



نمرات امتحان صنفی و ارزیابی از مجموع  10نمره محاسبه می گردد.



نمرات نهای از مجموعه  60محاسبه می گردد.



نمرات مجموعی از  100فیصد محاسبه می گردد.

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
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پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.

137

نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و الکترونیک ،تطبیق

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن خالقیت های

همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و نظارت

دانش و تجارب تخصصی و مسلکی
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برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از

 =2اشتراک متوسط

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به انجنیری

اوسط عمومی

 =1کمترین اشتراک

 =3اعظمی ترین اشتراک

2.53

الکترونیک

مجموع

2.8

2.4

2.8

2.4

2.6

2.2
و گزینش کارمند در کارخانجات تولیدی
5

شناخت مودل های مختلف مدیریتی استخدام

2

2

3

2

3

2
انجنیری
4

آشنایی با مودل های رهبری در کارخانجات

3

3

3

2

3

2
کارخانه تولیدی.
3

توانایی حل منازعه در سطح پروژه و

3

3

3

2

3

2
انجنیری.

3

1

2

3

1
توانایی مدیریت و سرپرستی پروژه های

3

3

3

روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و

توانایی تطبیق مفاهیم اساسی مدیریت
پیشنهادی و رهبری در ساحه کار.

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و تحلیل به

ن.م.ر.

ن.م.ر.

ن.م.ر

3

ن.م.ر

ن.م.ر
ن.م.ر

3
انجنیری ،برنامه ریزی ،ارائه طرح

2
2

منجمنت انجنیری I

3
1

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون منجمنت انجنیری I

نتایج متوقعه

وزارت تحصیالت عالی
)

پوهنتون (
پوهنځی انجنیری

رشته انجنیری برق و الکترونیک
مفردات درسی

صنف چهارم – سمستر اول
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون پاور سیستم I
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

پاور سیستم I

کود مضمون:

EF-EEE-0702

تعداد کریدیت:

 3کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0502

صنف:

جهارم

سمستر:

هفتم

شرح مختصر مضمون
پاور سیستم  ) Iکریدت  ،3لکچر)3
تاریخچه و انکشاف سیستم برق در افغانستان ،اجزای الین های انتقال ،مودل سازی سیستم های توان ،مودل سازی الین های
انتقال  ،و مطالعات .Power Flow
اهداف آموزشی


محصالن قادر به کاربرد توان مختلط و تحلیل سرکت های متوازن سه فاز میگردند.



محصالن قادر به محاسبه پارامترهای الین انتقال و درک روابط ولتاژ و جریان در الین انتقال میگردند.



محصالن قادر به تحلیل انواع ترانسفارمرها و ماشین های سنکرون یک فاز و سه فاز میگردند.



محصالن قادر به درک سیستم های انتقال یکنواخت میگردند.



محصالن قادر به مودل کردن الین انتقال و مطالعه بارهای برقی میگردند.

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.
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مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
مطالعه سیستم های توان در افغانستان
توان مختلط ،معادالت شبکه ها  ،سرکت های سه فاز متوازن
توان در سرکت های سه فاز ،مفاد توان متوازن در سیستم های سه فاز،
ترانسفارمر های ایدال  ،سرکت معادل ترانسفارمر های عملی سیستم ها فی واحد
ترانسفارمر های سه فاز و سرکتهای فی واحد معادل آن
ترانسفارمر های سه سیم پیچ و ترانسفارمر های اتومات
مقاومت و هدایت برفی الین های انتقال  ،القاییت الین های یک فاز و سه فاز
القاییت الین های مرکب  ،القاییت مسلسل الین های سه فاز
خازنیت الین های انتقال
تخمین الین های متوسط و کوتاه ،معادالت تفاضلی الین های انتقال
سرکت معادل پای  ،الین های بدون ضایعات
توان اعظمی انتقال ،ظرفیت الین  ،تالفی توان ریکتیف الین و روشهای آن
انتقال توان ،طریقه گاوس و نیوتن رافسن
مطالعه بار برقی و پاور ورلد
ادامه استفاده از پاور ورلد
نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
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امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی :نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و الکترونیک ،تطبیق نورم

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن خالقیت های

تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و نظارت همیشگی

تخصصی و مسلکی

الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب
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توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به انجنیری برق و

 =2اشتراک متوسط

های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و الکترونیک

Elements of Power System analysis by Stevenson, 4 Edition McGraw-Hill

th

ماخذ کمکی

 =1کمترین اشتراک

 =3اعظمی ترین اشتراک

th

Power Analysis and Design , 4/5 edition, by Glover and Sarma, McGraw-Hill Co

ماخذ اساسی

2.53
اوسط عمومی

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و تحلیل به روش

اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

2.4

2.6

3

1.8

2.4

3
برقی
5

مودل کردن الین انتقال و مطالعه بارهای

3

2

3

3

2

3
4

درک سیستم های انتقال یکنواخت

3

2

3

2

2

3
سنکرون یک فاز و سه فاز
3

تحلیل انواع ترانسفارمر ها و ماشین های

2

3

3

1

3
روابط ولتاژ و جریان در الین انتقال

3
محاسبه پارامترهای الین انتقال و درک

3

2

3

2

2
متوازن سه فاز

3
کاربرد توان مختلط و تحلیل سرکت های

2

3

3

1

3

2

پاور سیستم I

3
1

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون پاور سیستم I

نتایج متوقعه

ن.م.ر

منابع یا مأخذ

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون پاور الکترونیک
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

پاور الکترونیک

کود مضمون:

EF-EE-0703

تعداد کریدیت:

 3کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0603/EF-EEE-0604

صنف:

چهارم

سمستر:

هفتم

شرح مختصر مضمون
تیوری تطبیق آالت نیمه هادی در کنترول وتبدیل منابع برقی ،دیزاین سرکت های پاور الکترونکس مانند ریکتیفایرهای کنترول
شونده ،کانورترها وانورترها بااستفاده از دایودها،تایرسترها وترانزستور ها با توان بلند.
اهداف آموزشی


محصلین قادر به تحلیل سرکت های مبدل کننده  DCو  ACخواهند شد.



توانایی تحلیل حالت پایدار ،عمل کرد عناصر الکترونیکی به حیث سویچ



توانایی تحلیل حالت پیوسته و ناپیوسته مبدل کننده ها



دریافت سرکت معادل مبدل کننده ها



دیزاین اندکتر و ترانسفارمر

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


روش لکچر با استفاده از پاورپاینت.



روش حل مسایل با مشارکت محصلین.



انجام دادن کارهای ګروپی و صنفی.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
معرفی  ،تطبیقات و عناصر پاور الکترونیک
اصل تجزیه و تحلیل حالت پایدار مبدل کننده ها DC
مبدل کننده های DC-DC
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مبدل کننده های DC-DC
درک سویچ
حالت نا پیوسته مبدل کننده های DC
سرکت های مبدل کننده های DC
تعدیل پهنای پلس اینورتر ها
تعدیل پهنای پلس اینورتر ها
تعدیل پهنای پلس اینورتر ها
تایرستر ها
سرکت معادل سرکت های  ACیا اینورتر ها
تابع انتقالی مبدل کننده های DC
تابع انتقالی مبدل کننده های DC
دیزاین اندکتر
دیزاین ترانسفارمر

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت میگیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %
20 %
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امتحان نهایی سمستر حد اکثر:

60 %

__________________________________________________________________________________________________________



مجموع:

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و الکترونیک،

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن خالقیت
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 =1کمتریناشتراک
 =3اعظمیتریناشتراک

همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

پاور الکترونیک I

 =2اشتراکمتوسط

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و نظارت

Fundamental of Power Electronics /Robert W. E. & Dragan M./ Second Edition

© 2001

ماخذکمکی

Power Electronics Circuits, Devices, and Applications / Muhammad H. Rashid /

3rd Ed © 2004

ماخذاساسی

2.2
اوسط عمومی

با استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی

5

دیزاین اندکتر و ترانسفارمر

3

2

2

1

3

3

2.6

2

1.6

1.4

2.6

3
اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی

4

دریافت سرکت معادل مبدل کننده ها

3

2

2

1

3

3
کننده ها

3

توانایی تحلیل حالت پیوسته و ناپیوسته مبدل

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به

2

2

1

2

2

3
الکترونیکی به حیث سویچ
2

توانایی تحلیل حالت پایدار ،عمل کرد عناصر

و الکترونیک

3

2

2

1

3

3
 DCو  ACخواهند شد.

به روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق

2

2

1

2

2

3
محصلین قادر به تحلیل سرکت های مبدل کننده

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و تحلیل

ن.م.ر.

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

1

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون پاور الکترونیک I

نتایج متوقعه

منابع یا مأخذ

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون کنترول سیستم
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

کنترول سیستم

کود مضمون:

EF-EEE-0704

تعداد کریدیت:

 4کریدیت  3نظری  3 ،عملی

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0602/EF-ME-0401

صنف:

چهارم

سمستر

هفتم

شرح مختصر مضمون
مودل ریاضیکی سیستم ها،مودل متحولیت حالت ( ،)State variablesخواص وعملکرد سیستم های کنترول بافیدبک،پایداری
سیستم های کنترول بافیدبک ،دیزاین سیستم های کنترولی با روش های ()Root Locusو(.)Frequency Response
اهداف آموزشی


با تکمیل این کورس محصل باید با مدلهای ریاضیکی سیستمها آشنا شوند



با مدل کردن متحولین حالت آشنا شوند



با عملکرد و خواص سیستمهای کنترولی  ،Feedbackپایداری سیستمهای  Feedbackخطی آشنا شوند



توانایی دیزاین با روش  Root Locusیا Frequency Response



با سیستمهای کنترولی دیجیتال آشنا شوند.

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها )


معرفی ،معادالت تفاضلی ،خطی سازی ،Transfer Functions ،Laplace Transform ،معرفی Control
Tool Boxدر ، MATLABمدل های بالک دیاگرامی
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مدلهای بالک دیاگرامی ،Signal Flow ،مدلهای ، Signal Flow Graphفضای حالت ،استفاده ازMATLAB



مدل سازی در فضای حالتSignal Flow Graph ،یا بالک دیاگرام ،گزینه های دیگر نمایش در فضای حالت،
تمرین کماند های  ss2tfو  tf2ssدرMATLAB



ادامۀ بحث گزینه های دیگر نمایش در فضای حالت ،تبدیل فضای حالت به ، Transfer Functionعکس العمل
سیستم در دومین زمان و ماتریکس انتقالی حالت ،تحلیل سیگنال اشتباه ،حساسیت در مقابل تغییرات در پارامتر ها،
سیگنال های مزاحم



سیگنال های آزمایشی ،عملکرد سیستمهای مرتبه دو ،تا ثیرات قطب سوم و صفر ،رابطۀ موقعیت جذر در مستوی
sو عکس العمل گذرا ،اشتباه  Feedbackدر طویل المدت ،شاخص های عملکرد ،ساده سازی سیستم های خطی



تمرین  SISOدر ، MATLABنظریۀ پایداری در سیستمهای  Feedbackخطی



طرق آزمایش پایداری ،گراف های عکس العمل در دومین فریکونسی ،محاسبات عکس العمل در دومین
فریکونسی



مشخصات عملکرد ،پایداری از نقطه نظر عکس العمل در دومین فریکونسی ،گراف های  Bodeدر
MATLAB



جبران کن های مسلسل) ،(Cascade Compensatorsدیزاین جبران کن با زاویۀ فاز مثبت با استفاده از گراف
 ،Bodeآزمایش پایداری درMATLAB



دیزاین سیستم با انتگرال گیرها ،دیزاین جبران کن با زاویۀ فاز منفی با استفاده از گراف ، Bodeابزار دیزاین
کنترولر درMATLAB



ابزار دیزاین کنترولر در ، MATLABمعرفی کنترول سیستمهای مضبوط



موارد استفاده از کنترول سیستمهای دیجیتال ،مروری بر کماند هایMATLAB



Z-Transforms, Closed Loop Feedback Sampled Data Systems, Closed Loop Systems with
Digital Computer Compensator, Discrete Control Tools in MATLAB



راه اندازی کنترولرهای دیجیتال

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.
149

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون کنترول سیستم
تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و الکترونیک،

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن خالقیت

معاصر

نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و

با استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی

انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به

انجنیری برق و الکترونیک

کنترول سیستم

تحلیل به روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت

نتایج متوقعه مضمون

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و

شماره

نتایج متوقعه

ن.م.ر
1
2

با تکمیل این کورس محصل باید با مدلهای
ریاضیکی سیستمها آشنا شوند
با مدل کردن متحولین حالت آشنا شوند

2

3

3

1

3

3

3

2

3

2

2

3

با عملکرد و خواص سیستمهای کنترولی
3

 ،Feedbackپایداری سیستمهای

2

3

3

1

3

3

 Feedbackخطی آشنا شوند
4
5

توانایی دیزاین با روش  Root Locusیا
Frequency Response
با سیستمهای کنترولی دیجیتال آشنا شوند.
اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

3

2

3

2

2

3

3

2

3

3

2

3

2.4

2.6

3

1.8

2.4

3

اوسط عمومی

2.53

 =3اعظمی ترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

منابع یا مأخذ
ماخذ اساسی

MODERN CONTROL SYSTEMS/ Richard C. Dorf, Robert H. Bishop/ 11th Ed.
CONTROL SYSTEMS ENGINEERING/ Norman S. Nise/ 5th Ed.; FEEDBACK

ماخذ کمکی

CONTROL OF DYNAMIC SYSTEMS/ Gene F. Fanklin, J. David Powel, Abbas
Emami-Naeini/ 5th Ed.
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون تطبیقات ساحه الکترومقناطیس
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

تطبیقات ساحه الکترومقناطیس

کود مضمون:

EF-EEE-0705

تعداد کریدیت:

 3کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0401/EF-EEE-0502

صنف:

چهارم

سمستر

هفتم

شرح مختصر مضمون
الکترواستاتیک ،مگنیتو استاتیک ،قانون فارادی،معادالت ماکسویل وتطبیقات آن .
اهداف آموزشی


معرفی امواج الکترومقناطیسی



تحلیل وکتوری  ,الکتروستاتیکس  ,مگنیتوستاتیکس



آشنایی با معادالت ماکسویل و ساحات متغیر نظر به زمان



انتشار امواج الکترومقناصیسی

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها )


معرفی امواج الکترومقناطیساای  ,سااپکترم امواج الکترومقناطیساای  ,معرفی امواج در یک بعد  ,مروری از
اعداد مخطلط.
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تحلیل وکتوری  :قوانین ابتدایی الجبر وکتوری  ,سیستم و انواع محورهایی کمیات وضیعه.



تبدیل محور های کمیات وضیعه از یک سیستم به سیستم دیگر.



گرادینت یک ساحه سکالری و دایورجنس یک ساحه وکتوری.



کرل یا دوران یک ساحه وکتوری ,مروری از موضوعات باال برای امتحان صنفی اول



معادالت ماکسویل  ,تقسیمات چارج و جریان



قانون کلمب و قانون گاوس.



پوتانسیل برقی سکالری و هادی هاو عایق های برقی.



شرایط سرحدی برقی  ,خازنیت و انرژی الکتروستاتیکی.



قوه وتورک مقناطیسی و قانون بایوت ساوارت.



معادالت مقناطیسی ماکسویل ,و شرایط سرحدی مقناطیسی.



القاییت و انرژی مقناطیسی و قانون فارادی.



تیوری کارکرد ترانسفارمر و جنراتور.



تداوم رابطه چارج و جریان و امواج در سه بعد



ساحات الکترومقناطیسی متناوب زمان و انتشار امواج در سه بعد در یک محیط بدون ضایعات.



انتشااااار امواج در سااااه بعد در یک محیط با ضااااایعات,انتقال امواج دریک هادی خوب و کثافت توان امواج
الکترومقناطیسی.

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):
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20 %



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و الکترونیک ،تطبیق

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن خالقیت های

همیش گی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و نظارت
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تجارب تخصصی و مسلکی

 =2اشتراک متوسط

و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و

2.5
اوسط عمومی

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

2

2

2

3

2

2.25

2.25

2.25

2.75

2.5

3
اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

2
آشنایی با معادالت ماکسویل و ساحات متغیر

3
4

3
3

انتشار امواج الکترومقناصیسی

3
2

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به انجنیری برق

تطبیقات ساحه الکترومقناطیس

3

الکترونیک

نتایج متوقعه مضمون

3

روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و

1

معرفی امواج الکترومقناطیسی

3

2

2

3

3

3

2

تحلیل وکتوری  ,الکتروستاتیکس ,

2

2

3

2

2

3

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و تحلیل به

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون تطبیقات ساحه الکترومقناطیس

نتایج متوقعه

ن.م.ر

مگنیتوستاتیکس

نظر به زمان

منابع یا مأخذ

ماخذ اساسی

Fundamentals of Applied Electromagnetics by Fawwaz T.Ulaby 6th Edition

ماخذ کمکی

Engineering Electromagnetics by William Hayt

مفردات و پالن درسی هفته وار سیستم های کمونیکیشن I
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

سیستم های کمونیکیشن I

کود مضمون:

EF-EEE-0701

تعداد کریدیت:

 3کریدیت نظری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0602

صنف:

چهارم

سمستر

اول

شرح مختصر مضمون
مطالعه اجزق سیستم های مخابراتی ،ارایه سگنال ها بشکل ریا ضیکی و محاسبه توان و انرژی آن ،انواع مختلف ماجولیشن
سگنال ها برای دریافت موثرترین طریقه برای انتقال سگنال ها .
اهداف آموزشی:
 .１توانائی ارائه و نمایش اجزا سیستم های مخابراتي را داشته باشند.
 .２توانائی نمایش سیگنال ها به شکل فوریر سیریس را داشته باشند.
 .３توانائی محاسبه انرژی و توان سگنال ها را داشته باشند.
 .４توانائی ارایه و نمایش انواع مختلف ماجولشن ها را داشته باشند.
 .５توانائی معرفی و دیزاین سیستم ها ساده نشراتی داشته باشند.

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها )


معرفی کردن سگنال ها ،دسته بندی سگنال ها و سگنال امپلز



نمایش سگنال به وکتور و کورلشن ( )Correlationسگنال ها



معرفی سگنال ها ارتوګونل و فوریر سیریس نمائی ()Exponential



نمایش سگنال غیرپیریودیک ()Aperiodicتوسط فوریر سیریس ،فوریر ترانسفارم توابع مهم
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خواص مهم فوریر ترانسفارم



ضایعات سگنال در دوران انتقال آن ،فلترها آیدیال و عملی ،وانواع ضایعات سگنال بر یک چینل مخابراتی



انرژی سگنال و ESD



توان سگنال و  ،PSDوdft



مخابرات Basebandو  ،Carrierماجولیشن امپلیتیود



ماجولیشن موثر به اساس بندویت



ماجولیشن VSB



ساینکرونایزیشن ( )Synchronizationکریرو  FDMو  PLLو استعمال آن



ماجولشن غیر خطی



بندویت سگنال های ماجولت شده زاویوی وتولید کردن سگنال ها FM



دی ماجولشن سگنال های FMوتاٍثیرات ضایعات غیر خطی و دخالتها ()آخذه ها انالوګ  AM/FMو سیستم نشراتی
FM

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):

10 %



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون:

10 %



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

100 %
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وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 ت صمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.

158

مسلکی برای توسعه پایدار

و الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق

مسلکی

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار

گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش

برای همگام بودن با تحوالت معاصر

اهداف کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به

تخصصی و مسلکی

اساس راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب

های مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی

159

الکترونیک

ماخذ کمکی

فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و

ن.م.ر.

الکترونیک و تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای اجرا

Modern Digital and Analog Communication Systems by B.P.Lathi and Zhi Ding. International

Fourth Edition

ماخذ اساسی

 =2اشتراک متوسط

ن.م.ر

ن.م.ر
ن.م.ر.

 =1کمترین اشتراک
 =3اعظمی ترین اشتراک

2.46
اوسط عمومی

ن.م.ر
ن.م.ر

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و

مجموع

2.4

2.6

2.4

2.4

2.6

2.4
نشراتی داشته باشند.
5

توانائی معرفی و دیزاین سیستم ها ساده

3

2

1

3

3

3
ماجولشن ها را داشته باشند.
4

توانائی ارایه و نمایش انواع مختلف

1

3

3

1

2

3
را داشته باشند

3

توانائی محاسبه انرژی و توان سگنال ها

3

3

2

2

3
سیریس را داشته باشند.

2
توانائی نمایش سیگنال ها به شکل فوریر

2

3

3

3

2

2
مخابراتي را داشته باشند.

3

2

3

3

3

2

سیستم های کمونیکیشن I

2
1

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون سیستم های کمونیکیشن I

نتایج متوقعه

توانائی ارائه و نمایش اجزا سیستم های

منابع یا مأخذ

مفردات و پالن درسی مضمون سمینار I
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

سمینار I

کود مضمون:

EF-EEE-0706

تعداد کریدیت:

 1کریدیت تیوری

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

چهارم

سمستر

هفتم

شرح مختصر مضمون
آشناشدن شاگردان بااساسات وروش های تحقیق علمی،اصول تیوری هاوانتخاب عنوان تحقیقی در یکی از رشته های مسلکی
انجنیری پاور ،کمونیکیشن ،الکترونیکس ،و یا کمپیوتر وروش های جمع آوری ارقام.
اهداف آموزشی


آشناشدن شاگردان انجینری برق و الکترونیک بااساسات وروش های تحقیق علمی



آشنایی با اصول تیوریها  /انتخاب کیس



روش های جمع آوری ارقام



دیزاین تحقیق وانجام پروژه های تحقیقی.

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
هدف تحقیق
سیمینار  .1اصالت تحقیق وواقعنگری علمی
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سیمینار  .2سواالت تحقیق ومروری مطالب چاپی
عناصردیزاین تحقیق
سیمینار  .3تیوری ها وفرضیات
سمینار  .4مفهوم اندازه گیری و مثال گیری
گزینش میتودلوژی
سمینار  .5روش های مرکب وتحلیل آشیانهای
سمینار  .6میتود تطبیقی
ادامه میتود تطبیقی
سیمینار  .7تطبیقات
سمینار  . 8تطبیقات
تحقیقات تطبیقی
سیمینار  .9مطالعه ها درتحقیق تطبیقی
سمینار  .10قضایای منفی ومخالف حقیقت
تحلیل طول البلد
سمینار  . 11ترسیم پروسه وتحلیل عمیق
سمینار  . 12تطبیقات
سمینار  .13روش بولین ()Boolean
سمینار  .14تحلیل متن یا رساله
دیزاین تحقیق
سمینار  . 15برنامه ریزی تحقیق
سمینار  .16مسایل عملی واخالقی تحقیق ساحوی
میتودهای جمع آوری دیتا ( ارقام )
سمینار  .17مصاحبه
سمینار  .18تحقیق آرشیفی
تحلیل کیفی ارقام
سمینار  .19نمایش ارقام
سمینار  .20تحلیل ارقام وتشریح آنها
نوشتن پیشنهادهابرای گرفتن گرانت
سمینار  21نوشتن پیشنهاد
سمینار .22ختم و نتیجه گیری
نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.
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قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمیناااه مطاااابق قاااانون اجراآت نموده و تماااام اساااااانااااد و مااادارک مرتبط را نگهاااداری می
کند.
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تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و الکترونیک،

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

های تخصصی و مسلکی

معاصر
توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن خالقیت

نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف کلی و

 =3اعظمی ترین اشتراک
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 =1کمترین اشتراک
 =2اشتراک متوسط

با استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی

سیمینار I

2.38
اوسط عمومی

انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی

2

2

3

2

3

3

2

2.25

2.5

2

2.75

2.75
اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های مرتبط به

3

روش های جمع آوری ارقام

2

3

2

2

3

3

4

و الکترونیک

2

آشنایی با اصول تیوریها  /انتخاب کیس

1

2

3

2

3

2

دیزاین تحقیق وانجام پروژه های تحقیقی.

به روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق

1

آشنایی بااساسات وروش های تحقیق علمی

3

2

2

2

2

3

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و تجزیه و تحلیل

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون سیمینار I

نتایج متوقعه

ن.م.ر

منابع یا مأخذ

ماخذ اساسی

 .سافت کاپی سالید های پاورپاینت درس برای شاگردان توزیع می گردد .سمینار ها درساعات البراتوار ارائه می گردد

ماخذ کمکی

------

وزارت تحصیالت عالی
)

پوهنتون (
پوهنځی انجنیری

رشته انجنیری برق و الکترونیک
مفردات درسی

صنف چهارم – سمستر دوم
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مفردات و پالن درسی مضمون پاور سیستم II
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

پارو سیستم II

کود مضمون:

EF-EEE-0801

تعداد کریدیت:

 3کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0702

صنف:

چهارم

سمستر:

هشتم

شرح مختصر مضمون
مطالعات شارت سرکت،تحلیل مرکبه های سه گانه ،محافظت سیستم برق،مسایل گذرا وپایدارسیستم برق واستفاده اقتصادی
سیستم برق.
اهداف آموزشی


معرفی نقایص در سیستم های توان ،نقایص سیستم های سه فاز و یا متناظر و تفاوت میان آنها



طریقه انتخاب فیوزهاو سرکت بریکر های ولتاژ بلند



معرفی مولفه هایی متناظر یا سمتریکل کمپوننتس



معرفی با انواع محافطت سیستم های توان



تحلیل عمومی سیستم های توان.

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


روش لکچر با استفاده از پاورپاینت .



روش حل مسایل با مشارکت محصلین.



انجام دادن کارهای گروپی و صنفی.
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مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
هفته اول

معرفی نقایص درسیستم های توان

هفته دوم

انواع نقایص و نواقص متناظر.

هفته سوم

انتخاب فیوز و سرکت بریکر ولتاژ بلند برای محافظت سیستم های توان.

هفته چهارم

مولفه های متناظر.

هفته پنجم

مولفه هایی متناظر یک بار برقی  Yو یک الین انتقالی

هفته ششم

مولفه هایی متناظر جنراتور سنکرون و یک موتور سنکرون و موتور القایی س فاز.

هفته هفتم

مولفه هایی متناظر ترانسفارمرهای .Y-Y, Y-D, D-D

هفته هشتم

مولفه های متناظر بار های برقی

هفته نهم

نقایص نامتناظر ,نقایص یک الین به زمین.

هفته دهم

محافظت سیستم های توان.

هفته یازدهم

انواع ریلی ها ,و انتخاب مشخصات آن ها.

هفته دوازدهم

ریلی های تایم انورس و تطبیقات آن ها در محافظت سیستم های توان.

هفته سیزدهم

ریلی های تایم انورس و تطبیقات آن ها در محافظت سیستم های توان.

هفته چهاردهم

ریلی های آنی و تطبیقات آن ها در محافظت سیستم های توان.

هفته پانزدهم

ریلی هایی امپدنسی و ریلی های فاصله و تطبیقات آن ها آن ها در محافظت سیستم های توان
.

هفته شانزدهم

ریلی های پایلوت و آنواع دیگر ریلی ها.

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.

166

پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت میگیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون پاور سیستم II

نتایج متوقعه
توسعه پایدار

الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی برای

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار مسلکی

خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش گذاشتن

بودن با تحوالت معاصر

شماره

 =3اعظمی ترین اشتراک
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 =1کمترین اشتراک
 =2اشتراک متوسط

کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی برای همگام

Elements of Power System analysis by Stevenson, 4th Edition McGraw-Hill
ماخذ کمکی

Power Analysis and Design , 4/5th edition, by Glover and Sarma, McGraw-Hill Co
ماخذ اساسی

2.5
اوسط عمومی

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به اهداف

اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

مسلکی

کمپوننتس

اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب تخصصی و

2.8

2

2.6

2

3

2.6
معرفی مولفه هایی متناظر یا سمتریکل

مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس راه

5

تحلیل عمومی سیستم های توان

3

2

2

2

3

3
ولتاژ بلند

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های

4

معرفی با انواع محافطت سیستم های توان

3

2.5

2.5

2

3

2
طریقه انتخاب فیوزهاو سرکت بریکر های

حل مشکالت انجنیری برق و الکترونیک

نقایص سیستم های سه فاز و یا متناظر و

تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای اجرا فعالیت های مرتبط و

2

2

3

2

3

2
3

3

2

3

2

3

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک و

3

1.5

2.5

2

3

3
2

پاورسیستم II

3
1

نتایج متوقعه مضمون

ن.م.ر
معرفی نقایص در سیستم های توان،

تفاوت میان آنها

منابع یا مأخذ

مفردات و پالن درسی مضمون سیستم های کمونیکیشن II
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

برق و الکترونیک

اسم مضمون:

سیستم های کمونیکیشن II

کود مضمون:

EF-EEE-0802

تعداد کریدیت:

 3کریدیت تیوري

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0701

صنف:

چهارم

سمستر:

هشتم

شرح مختصر مضمون
تحلیل اساسات انتقال اطالعات،اساسات تیوری احتماالت ،پروسه های تصادفی وتجزیه وتحلیل طیفی ،تجزیه وتحلیل عملکرد
سایساتم های ارتباطات دیجیتال ،ارتباطات طیف گساترده ،ارتباطات دیجیتال تحت کانال های خطی مخدوش وکدهای تصاحیح
خطا.
اهداف آموزشی


تشریح ما جولیشن های دجیتال از قبیل کد پلس ،ما جولیشن کد پلس دیفرانسیل PCM ،دیفرانسیل انطباقی
وماجولیشن دلتا .تحلیل  PCMدرسیستم های حامل  ،T1وتسهیم سازی دیجیتال



تشریح و تحلیل اصول انتقال اطالعات دجیتال



تحلیل وتجزیه عملکرد سیستم های مخابراتی دیجیتال



تحلیل ارتبا طات دجیتال طیف گسترده



تشریح و تحلیل کد ها ی اصال ح خطا

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.
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) (فصل ها و زیر فصل ها:مفردات درسی مضمون
Pulse code modulation (PCM), Digital telephony: PCM in T1 carrier systems, and digital

هفته اول

multiplexing

 وتسهیم سازی دیجیتال،T1  درسیستم های حاملPCM : تلفن دجیتال،)PCM( ما جولیشن کد پلس
Differential pulse code modulation (DPCM), adaptive differential PCM (ADPCM), and delta

هفته دوم

modulation

 وماجولیشن دلتا،)ADPCM(  دیفرانسیل انطباقیPCM ،)DPCM) ما جولیشن کد پلس دیفرانسیل
هفته سوم

Digital communication systems and line coding

سیستم های ارتباط دیجیتال وکد گذاری الین
هفته چهارم

Pulse shaping and scrambling

شکل گیری پلس و سکرمبلینگ
هفته پنجم

Digital receiver, regenerative repeaters and EYE diagrams: an important tool

 یک ابزار مهم: رپیتر های احیا کننده و دیاگرام های آی،گیرنده های دیجیتال
PAM M-ary baseband signaling for higher data rate, digital carrier systems, and M-ary digital

هفته ششم

carrier modulation

 سیستمهای حامل دیجییتال و ماجولیشن، برای سرعت اطالعات با الترPAM M-ary سگنالینگ باند پایه
M-ary حامل دیجیتال
Optimum linear detector for binary polar signaling and general binary signaling

هفته هفتم

مناسب برای سگنالینگ قطبی باینری و سگنا لینگ باینری عمومی یا بنده خطی
Coherent receivers for digital carrier modulation, signal space analysis of optimum detection,

هفته هشتم

and vector decomposition of white noise random processes

 تجزیه،  تجزیه و تحلیل سگنال فضایی در تشخیص بهینه،گیرنده های منسجم برای ماجولیشن حامل دیجیتال
ویکتور در پروسه های (عملیات) تصادفی نایز سفید
Optimum receiver for white Gaussian noise channels: geometric representation, dimensionality

هفته نهم

of the detection signal space, (simplified) signal space and decision procedure

) (ساده شده،  ابعاد در تشخیص فضای سیگنال، نمایش هندسی:گیرندۀ بهینه برای کانال های نایز گاوسی سفید
فضای سیگنال و تصمیم گیری
Optimum receiver for white Gaussian noise channels: decision regions and error probability,

هفته دهم

multiamplitude signaling (PAM), and M-aray QAM analysis.

 سگنالینگ دامنه چند تایی، ساحات تصمیم گیری و احتمال خطا:گیرنده بهینه برای کانال های نایز گاوسی سفید
M-ary  برایQAM  تحلیل و بررسی،(PAM(
Frequency hopping spread spectrum (FHSS) systems, multiple FHSS user systems and

هفته یازدهم

performance, and application of FHSS

.FHSS  متعدد و کارایی و کاربردFHSS  سیستم های کاربر،سیستم های طیف وسیع پرش فریکوینسی
Direct sequence spread spectrum, resilient features of DSSS, and code division multiple access

هفته دوازدهم

(CDMA) of DSSS

DSSS ( درCDMA(  و دستیابی چندگانۀ تقسیم کدDSSS  ویژگی های انعطاف،طیف گستردۀ توالی مستقیم
Multiuser detection (MUD) and modern practical DSSS CDMA systems

هفته سیزدهم

DSSS CDMA ( و سیستم های عملی مدرنMUD)تشخیص چند کاربری
Redundancy for error correction, linear block codes, and cyclic codes
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هفته چهاردهم

افزونگی برای اصالح خطا ،کدهای بالک خطی و کد های دوره
هفته پانزدهم

The effects of error correction and convolutional codes

اثرات اصالح خطا و کد های کانولوشن
هفته شانزدهم

Trellis diagram of block codes, code combination and interleaving, and soft decoding

دیاگرام ترلیس کدهای بالک ،ترکیب کد و انترلیوینگ (پخش لفافی) و رمزگشایی نرم

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی:


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):

10 %



کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه):

10%



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهائی سمستر:

حداکثر 100 %

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



100%

مجموع:

وجایب و مکلفیت های محصلین:
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
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پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون سیستم های کمونیکیشن II
نتایج متوقعه
برای توسعه پایدار

شماره

الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و سلوک مسلکی

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری برق و

مسلکی

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و رفتار

گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به نمایش

برای همگام بودن با تحوالت معاصر

اهداف کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای تکنالوژی

تخصصی و مسلکی
توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن به

راه اندازی تحقیقات علمی با استفاده از دانش و تجارب

مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و حل مشکالت به اساس

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای نیازمندی های

مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و الکترونیک

و تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای اجرا فعالیت های

سیستم های کمونیکیشن II

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و الکترونیک

نتایج متوقعه مضمون

ن.م.ر
تشریح ما جولیشن های دجیتال از قبیل کد
پلس ،ما جولیشن کد پلس دیفرانسیلPCM ،
1

دیفرانسیل انطباقی وماجولیشن دلتا .تحلیل

3

2.5

3

2.5

3

3

 PCMدرسیستم های حامل  ،T1وتسهیم
سازی دیجیتال
2
3
4
5

تشریح و تحلیل اصول انتقال اطالعات

3

2

2.5

2

3

3

3

1

3

2

3

2.5

3

2

3

2

3

3

تشریح و تحلیل کد ها ی اصال ح خطا

3

2

2.5

1.5

3

3

اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

3

1.9

2.8

2

3

2.9

دجیتال
تحلیل ارتبا طات دجیتال طیف گسترده
تحلیل وتجزیه عملکرد سیستم های مخابراتی
دیجیتال

اوسط عمومی

2.6

 =3اعظمی ترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

منابع
ماخذ اساسی
ماخذ کمکی

Modern Digital and Analog Communication Systems by B. P. Lathi and Zhi Ding,
International 4th Edition, Oxford University Press, 2010 .
Digital Communications by I. A. Glover and P. M. Grants
Prentice Hall Europe 1998
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون وایرینگ دیزاین
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

انجنیری برق و الکترونیک

اسم مضمون:

وایرینگ دیزاین

کود مضمون:

EF-EEE-0803

تعداد کریدیت:

 3کریدیت

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

EF-EEE-0502

صنف:

چهارم

سمستر:

هشتم

شرح مختصر مضمون
دیزاین سیستم های ویرنگ برق برای بارهای مسکونی ،تجارتی وصنعتی به اساس کودها واستندرد های قابل تطبیق
اهداف آموزشی:


معرفی عناصر و اجزای دیزاین ،دیزاین وایرینگ اماکن رهایشی ،تجارتی ،و صنعتی را در بر می گیرد



توانایی وایرنگ تعمیرات رهایشی ،تجارتی و صنعتی را با استفاده از معیار امریکایی ( )NECتحلیل و دیزاین را
داشته باشند.



توانایی طرح وایرنگ تعمیرات رهایشااااای ،تجارتی و صااااانعتی را با اساااااتفاده از معیار بین المللی ( )IECتحلیل و
دیزاین را داشته باشند.



توانایی تحلیل و دیزاین وایرنگ تعمیرات رهایشی ،تجارتی و صنعتی را با استفاده از معیار انگلی سی ()BS7671
را داشته باشند.

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


روش لکچر با استفاده از پاورپاینت.



روش حل مسایل با مشارکت محصلین.



انجام دادن کارهای ګروپی و صنفی.
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مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
هفته اول

معرفی اساسات دیزاین

هفته دوم

تحلیل بار های برقی در منازل رهایشی کوچک و محاسبات مربوط

هفته سوم

پروژه اول – دیزاین وایرنگ یک تعمیر یک فامیلی

هفته چهارم

تحلیل بار های برقی برای منازل رهایشی بزرگ و محاسبات مربوط

هفته پنجم

پروژه دوم – دیزاین ویرنگ یک تعمیر چند فامیلی

هفته ششم

دوام پروژه دوم

هفته هفتم

دوام پروژه دوم

هفته هشتم

تحلیل بارهای برقی یک تعمیر تجارتی و محاسبات مربوط

هفته نهم

پروژه سوم – دیزاین ویرنگ تعمیر تجارتی

هفته دهم

دوام پروژه سوم

هفته یازدهم

دوام پروژه سوم

هفته دوازدهم

تحلیل بار های برقی یک مجموعه صنعتی

هفته سیزدهم

پروژه چهارم – دیزاین ویرنگ مجموعه صنعتی

هفته چهاردهم

دوام پروژه چهارم

هفته پانزدهم

دوام پروژه چهارم

هفته شانزدهم

جمع بندی درس ها

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلین از  10نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
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پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت میگیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های گروهی):



کار های عملی (البراتوار ،بازدید از ساحه ،فعالیت های کلینیکی و تحقیقی) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %

20 %

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



مجموع:

100 %

وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون وایرنگ دیزاین
نتایج متوقعه

شماره

سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

برق و الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری

رفتار مسلکی

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و

نمایش گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به

تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

به اهداف کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن

استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی

حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی با

نیازمندی های مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و

الکترونیک
توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای

اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق و

الکترونیک و تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای

وایرینگ دیزاین

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و

نتایج متوقعه مضمون

ن.م.ر
معرفی عناصر و اجزای دیزاین،
1

دیزاین وایرینگ اماکن رهایشی،

3

3

2

2.5

3

2

تجارتی ،و صنعتی را در بر می گیرد
توانایی وایرنگ تعمیرات رهایشی،
2

تجارتی و صنعتی را با استفاده از
معیار امریکایی ( )NECتحلیل و

3

3

2.5

2

3

3

دیزاین را داشته باشند.
توانایی طرح وایرنگ تعمیرات
3

رهایشی ،تجارتی و صنعتی را با
استفاده از معیار بین المللی ()IEC

2.5

2

3

2

3

2

تحلیل و دیزاین را داشته باشند.
توانایی تحلیل و دیزاین وایرنگ
4

تعمیرات رهایشی ،تجارتی و صنعتی
را با استفاده از معیار انگلیسی

2

3

2.5

2

3

2

( )BS7671را داشته باشند.
اوسط نمرات نظر به نتایج متوقعه مضمون

2.75

2.63

اوسط عمومی
 =3اعظمی ترین اشتراک

2.5

2.13

3

2.25

2.54
 =2اشتراک متوسط

 =1کمترین اشتراک

منابع
ماخذ اساسی

کتاب درسی مشخص وجود ندارد .برای دیزاین از کود های معتبر ( ،)IEC( ،)NECو ( )BSاستفاده می شود.

ماخذ کمکی
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مفردات و پالن درسی هفته سیالبس کورس انرژی قابل تجدید
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

انجنیری انرژی

اسم مضمون:

انرژی قابل تجدید

کود مضمون:
تعداد کریدیت:

 3کریدیت نظری و  1کریدت عملی

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

چهارم

سمستر

دوم

نتایج متوقعه

توقع میرود تا محصلین در اخیر این کورس بیاموزند تا:


منابع انرژی قابل تجدید از قبیل انرژی آفتابی ،بادی ،آبی ،بایومس و جیوترمل
چه اهمیت دارند.



منابع انرژی قابل تجدید را چطور برای تولید انرژی حرارتی ،برقی و یا
میخانیکی تبدیل نمود.



چه فرصت ها و چالش های در افغانستان و جهان برای رشد منابع انرژی قابل
وجود دارند.



کدام میکانیزم ها برای توسعه سکتور انرژی قابل تجدید وجود دارند.

پالن درسی احتمالی
هفته اول

ساعت  :1معرفی کورس ()Course introduction
ساعت  :2معرفی منابع و تکنالوژی های انرژی قابل تجدید (Introduction to renewable energy resources
)and applications

هفته دوم

ساعت  :3اهمیت منابع انرژی قابل تجدید نقش آنها در تامین انرژی (Importance of renewable energy
)resources and their role in the energy supply
ساعت  :4آفتاب و انرژی آفتابی)( Sun and solar resource

هفته سوم

ساعت  :5حرکت آفتاب و زمین و زوایای آفتابی )(Sun-earth motion
ساعت  :6تشعشع آفتابی )(Solar radiation
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هفته چهار

ساعت  :7مروری به بعضی از موضوعات انتقال حرارت)( Review of heat transfer basics
ساعت  :8طراحی سیستم های آبگرم کن آفتابی )(Design of solar water heating systems

هفته پنجم

ساعت  :9ادامه طراحی سیستم های آبگرم کن آفتابی ((Design of solar water heating systems Cont.
ساعت  :10معرفی سیستم های غیرفعال آفتابی یا ))Passive Solar Energy Systems

هفته ششم

ساعت  :11معرفی تکنالوژی و سیستم های فوتوولتائیک )(Photovoltaic (PV) technology and systems
ساعت  :12طراحی سیستم های فوتوولتائیک مجزا از شبکه ()Design of off-grid PV systems

هفته هفتم

ساعت  :13طراحی سیستم های فوتوولتائیک متصل به شبکه ()Design of grid-connected PV systems
ساعت  :14نصب ،عیب جویی و مراقبت سیستم های فوتوولتائیک ( Installation, troubleshooting and
)maintenance of PV systems

هفته هشتم

ساعت  :15معرفی سیستم های انرژی بادی

()Wind energy systems

ساعت  :16ادامه معرفی سیستم های انرژی بادی ()Wind energy systems cont.
هفته نهم

ساعت  :17معرفی سیستم های انرژی بایومس ()Biomass energy systems
ساعت  :18ادامه معرفی سیستم های انرژی بایومس ()Biomass energy systems cont.

هفته دهم

ساعت  :19معرفی سیستم های انرژی آبی ()Hydro energy systems
ساعت  :20ادامه معرفی سیستم های انرژی آبی ()Hydro energy systems cont.

هفته یازدهم

ساعت  :21معرفی سیستم های انرژی جیوترمل ()Geothermal energy systems
ساعت  :22معرفی تکنالوژی های انرژی قابل تجدید تحت تحقیق و انکشاف ()Under R&D RE technologies

هفته دوازدهم

ساعت  :23معرفی تکنالوژی های ذخیره انرژی ()Energy storage technologies
ساعت  : 24برسی بازار ،صنعت و پالیسی و ساختار های رشد تکنالوژی های انرژی قابل تجدید ( RE
)technologies markets, industry, policies and institutions

هفته سیزدهم
هفته چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته شانزدهم

امتحانات
امتحان صنفی اول

هفته ششم

امتحان صنفی دوم
امتحان نهایی

بعدا مشخص میشود

پالیسی ها
فیصدی امتحان صنفی اول

20

فیصدی امتحان صنفی دوم

اخد نمیگردد

فیصدی کارخانگی و

10

کویزها
فیصدی پروژه صنفی

30

فیصدی کارهای تطبیقی

شامل پروژه صنفی میباشد

فیصدی امتحان نهایی

50

امتحان معذرتی  :هرگاه محصل بنابر معاذیری نتواند که یکی از امتحانات صنفی را بگیرید  ،امتحان معذرتی صرفا ً یکبار اخذ میگردد
ولی از  70%آنچه برای آن تعیین گردیده است.
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دسپلین و انظباط
بمنظور عرضه خدمات موثر تدریس و تحصیل ،دارای یک سلسله مقررات دسپلینی میباشد .مسوولیت هر محصل است که از مقررات
و لوایح دسپلینی آگادهی داشته باشد .همچو مقررات و لوایح در ویب سایت وزارت تحصیالت عالی وجود دارد .نسخه های مطبوع آن
در مدیریت تدریسی موجود است .منسوبین پوهنحی انجنیری و استادن آن همیشه عالقمند اند تا عند الضرورت محصالن را در توضیح
و تشریح آن کمک نماید.
باساس آن محصالن در پوهنحی انجنیری نه حق خویش را از دست میدهند و نه مسوولیت گریزی کرده میتوانند .از تمام محصالن
صمیمانه تقاضا میگردد تا تمام مقررات و لوایح پوهنتون را رعایت نمایند.

صداقت اکادمیک
استاد از تمام محصالن توقع دارد تا از حد اعالی مسوولیت پذیری و صداقت اکادمیک برخوردار باشند .زیرا ارزش در جه علمی مطلقا ً
وابسته به انجام صادقانه کارهای است که محصل بخاطر کسب آن درجه تالش دارد .لذا ایجاب مینماید تا محصل معیارات عالی اکادمیک
را درهمه امور تحصیلی خویش تبارز دهد.
هر عمل خالف اکادمیک مستلزم تادیب میباشد .حد اقل اعمال خالف اکادمیک و غیر صادقانه را موارد آتی تشکیل میدهد ولی به آن
خالصه نمیشود.


نقل کردن ،نقل دادن و تشبث به نقل



سرقت ادبی



همکاری و تشبث غیر قانونی



امتحان دادن به عوض شخص دیگری



اجرای کارهای خانگی دیگران



تهیه راپور البراتوار برای دیگران



عدم انعکاس سهمگیری ضعیف اعضای گروپ در کارهای گروپی
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون انرژی قابل تجدید
نتایج متوقعه
سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

برق و الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری

رفتار مسلکی

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و

نمایش گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به

دنیای تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

یافتن به اهداف کلی و نظارت همیشگی تحوالت در

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست

استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی

حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی با

نیازمندی های مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای

و الکترونیک

اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق

الکترونیک و تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای

انرژی قابل تجدید

ن.م.ر.

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

3

3

3

2

3

2

منابع انرژی قابل تجدید از قبیل انرژی
1

آفتابی ،بادی ،آبی ،بایومس و جیوترمل
چه اهمیت دارند.
منابع انرژی قابل تجدید از نظر کمی و

2

کیفی دارای چه اوصاف اند.

3

2

2

3

3

3

3

2

2

1

2

3

چه فرصت ها و چالش های در افغانستان
3

و جهان برای رشد منابع انرژی قابل
وجود دارند.

4

کدام میکانیزم ها برای توسعه سکتور
انرژی قابل تجدید وجود دارند.
مجموع

3

3

3

2

1

3

3

2.5

2.5

2

2.25

2.75

اوسط عمومی

2.5

 =3اعظمی ترین اشتراک

 =1کمترین اشتراک

 =2اشتراک متوسط
منابع یا مأخذ

Masters, G. (2004). RENEWABLE AND EFFICIENT ELECTRIC POWER SYSTEMS.

1.

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
ماخذ اساسی

Nelson, V. (2011). INTRODUCTION TO RENEWABLE ENERGY. Boca Raton, Florida:

2.

CRC Press, Taylor and Francis Group.
Kreith, F., & Goswami, D. (2007). HANDBOOK OF Energy Efficiency and Renewable

3.

Energy. Boca Raton, Florida: CRC Press, Taylor & Francis Group.
ماخذ کمکی

& Twidell, J., & Weir, T. (2006). Renewable Energy Resources. New York: Taylor
Francis.
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4.

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و

شماره

نتایج متوقعه مضمون

مفردات و پالن درسی مضمون سمینار II
لیسانس

مقطع تحصیلی:
پوهنتون:

----------

پوهنځی:

انجنیری

دیپارتمنت:

انجنیری برق و الکترونیک

اسم مضمون:

سمینار II

کود مضمون:

EF-EEE-0804

تعداد کریدیت:

 2کریدیت ( 4کریدت عملی)

نوعیت مضمون:

تخصصی

پیشنیاز مضمون:

 EF-EEE-0706و  EF-EEE-0701یا EF-
 EEE-0702یا  EF-EEE-0703یا EF-
EEE-0609

صنف:

چهارم

سمستر:

هشتم

شرح مختصر مضمون
دیزاین سیستم های ویرنگ برق برای بارهای مسکونی ،تجارتی وصنعتی به اساس کودها واستندرد های قابل تطبیق.
اهداف آموزشی


آشنایی با تبدیل کردن داتای خام به فارمت معلومات جغرافیایی



یادګیری تر سییم نقشه های جغرافیایی



آشنای با تعین کردن مسیرهای سرک ،پاپلین،خط را اهن و کانال های آبیاری



فراګیری ترسیم نقشهای توپوګرافی با استفاده از تصاویر ماهواره ی



آشنایی مرجع دهی جغرافیایی عکس های خام

شیوه های تدریس و آموزش
مخلوطی از روش های مختلف تدریس در قالب روش تدریس متقابل قرار ذیل در این مضمون مورد استفاده می گردد:


ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛



کاری عملی در البراتوار



ارائه سواالت درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛



کارهای گروهی و ارائه آن.
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مفردات درسی مضمون:


اساسات سیستم معلومات جغرافیوی



صنف بندی دا تا ومودلهای جی ای ایس



کیفیت دا تا و معلومات



سیستم های مدیریت داتا



نرم افزار و سخت افزار جی ای ایس



تحلیل های فضای



تطبیق سیستم معلومات جغرافیوی درساحات مختلف انجنیری



اجرای پروژه تحلیلی تطبیقی

نیازمندی های مضمون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است.



محصلین با عذر معقول صرف تا  25 %غیر حاضری نموده می توانند.



بیشتر از  25 %غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد.

قواعد کارخانگی


کار های خانگی والبراتواری محصلین از  20نمره محاسبه میگردد.



نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه میگردد.



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی میشود.



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دالیل معقول ،محصل قبل از ختم معیاد معین ،استاد را به جریان میگذارد.

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی ،کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین ،در صورت تاخیر چانس دوم ندارد .محصلین می
توانند قبال در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند.
پالیسی نمره دهی
نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده  19الیحه کریدیت قرار ذیل صورت میگیرد:


ارزیابی و فعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ،کار خانگی ،اشتراک در فعالیت های البراتواری):



کار های عملی (حل تمرینات) به صالحیت استاد مضمون



امتحان وسط سمستر:

20 %



امتحان نهایی سمستر:

حد اکثر 60 %



مجموع:

20 %

100 %
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وجایب و مکلفیت های محصلین
دیپارتمنت ها مکلف اند تا دانش ،مهارت ها و ساالوک الزم در رابطه به مضااامین را ارتقا دهند .محصاالین باید در مشااارکت
نزدیک با هم کار کرده ،به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند .اخالق
و اصاااول رفتاری را که الزمه محیط علمی اسااات مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخالل پروساااه تدریس گردد
اجتناب نمایند .با پابندی به وقت و با خالقیت سهم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نمایند.
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صاداقت اکادمیک شاامل نقل ،جعل معلومات ،اساتناد نادرسات ،سارقت علمی و اجرای فعالیت های دیگران می
گردد که ممکن از جانب محصاالین در حین تحصاایل انجام شااود .ارتکاب چنین اعمال از جانب محصاال به هیچ وجه
قابل قبول نبوده و در صااورت ارتکاب با محصاال مطابق قوانین ،لوایح و طرزالعمل های تحصاایالت عالی برخورد
قانونی صورت میگیرد.
 اساااتاد مضااامون مسااائولیت ابتدایی برای تشاااخیص و برخورد با عدم صاااداقت اکادمیک را دارد .اساااتاد در صاااورت
تشااخیص عدم صااداقت علمی محصاال ،بعد از بررساای موضااوع و اسااتماع دفاعیات محصاال در زمینه معرفی آن به
مرجع مروبط تصمیم اتخاذ می نماید.
 تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی ،فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت شعاع قرار
نمی دهد .استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنځی اطالع می دهد.
 اداره پوهنځی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه رشته و مضمون سیمینار II
نتایج متوقعه

شماره

سلوک مسلکی برای توسعه پایدار

برق و الکترونیک ،تطبیق نورم های کاری ،اخالق و

توانایی درک پیامد های تصمیم گیری در رشته انجنیری

رفتار مسلکی

توانایی به روز سازی دانش و تکنالوژی ،مهارت و

نمایش گذاشتن خالقیت های تخصصی و مسلکی

توانایی مدیریت پروژه ها با عملکرد فردی ،تیمی و به

تکنالوژی برای همگام بودن با تحوالت معاصر

به اهداف کلی و نظارت همیشگی تحوالت در دنیای

توانایی عملکرد موثر فردی یا گروهی برای دست یافتن

استفاده از دانش و تجارب تخصصی و مسلکی

حل مشکالت به اساس راه اندازی تحقیقات علمی با

نیازمندی های مرتبط به انجنیری برق و الکترونیک و

جغرافیایی

توانایی طرح و دیزاین فعالیت های مسلکی برای

یادګیری تر سییم نقشه های

و الکترونیک

فارمت معلومات جغرافیایی

اجرا فعالیت های مرتبط و حل مشکالت انجنیری برق

آشنایی با تبدیل کردن داتای خام به

الکترونیک و تجزیه و تحلیل به روش های نوین برای

2

سیمینار II

ن.م.ر.

ن.م.ر.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

2

3

1

3

3

1

2

3

1

3

3

1

توانایی استفاده از دانش و اساسات انجنیری برق و

1

نتایج متوقعه مضمون

آشنای با تعین کردن مسیرهای
3

سرک ،پاپلین،خط را اهن و کانال

2

1

3

3

3

1

های آبیاری
فراګیری ترسیم نقشهای
4

توپوګرافی با استفاده از تصاویر

2

1

3

3

3

1

ماهواره ی
5

آشنایی مرجع دهی جغرافیایی
عکس های خام
مجموع

2

3

1

3

3

1

2

3

1

3

3

1

اوسط عمومی

2.16
 =3اعظمیتریناشتراک

 =2اشتراکمتوسط

 =1کمتریناشتراک

منابع یا مأخذ
ماخذاساسی

An Introduction to Geographical Information Technology, 2010, Sujit Choudhury
Deepankar Chakrabarti Suchandra Choudhury

ماخذکمکی

Spatial data analysis , theory and practice, Robert Haining, Cambridge,2004
A gentle –GIS-introduction T-Sutton, O.Dassan, M.Sutton.2009

185

جدول مضامین ثقافت اسالمی

مضااامین ثقافت اسااالمی در دوره لیسااانس رشااته ها و پوهنځی های مختلف در کتگوری مضااامین پوهنتون شاامول در هشاات
سمستر تحصیلی و  16هفته ای درسی ارایه میگردد .در این رشته مجموعا  8مضمون طی  8کریدیت تدریس میگردد.
صنف اول الی صنف چهارم – ثقافت اسالمی

تعداد کریدیت ها

2

عبادات و حکمت های آن

SLIC0201

پوهنتون
شمول

1

ثقافت
اسالمی

1

1

16

ندارد

3

نظام اخالقی اسالم

SL-IC
0301

پوهنتون
شمول

1

ثقافت
اسالمی

1

1

16

ندارد

4

نظام اجتماعی اسالم

SL-IC
0401

پوهنتون
شمول

1

ثقافت
اسالمی

1

1

16

ندارد

5

نظام سیاسی اسالم

SL-IC
0501

پوهنتون
شمول

1

ثقافت
اسالمی

1

1

16

ندارد

6

نظام اقتصادی اسالم

SL-IC
0601

پوهنتون
شمول

1

ثقافت
اسالمی

1

1

16

ندارد

7

قرآن و علوم معاصر

SL-IC
0701

پوهنتون
شمول

1

ثقافت
اسالمی

1

1

16

ندارد

8

تمدن اسالمی

SL-IC
0801

پوهنتون
شمول

1

ثقافت
اسالمی

1

1

16

ندارد

126

--

مجموعه کریدیت ها و ساعات درسی در هشت سمستر

8

عملی

مضامین

کود نمبر
مضمون

دیپارتمن
ت
مربوطه

نظری

مجموع

مجموع ساعات
درسی در سمستر

1

جهان بینی اسالمی

SL-IC
0101

پوهنتون
شمول

1

ثقافت
اسالمی

1

1

16

ندارد

شماره

نوعیت
مضمون

پیشنیازها

ساعات درسی در
هفته

---

شماره

نوعیت مضمون

تعداد کریدیت

فیصدی بر اساس کریدیت

1

اساسی

0

0%

2

تخصصی

0

0%

3

پوهنتو شمول و اختیاری

8

100%

4

کار عملی و منوگراف

0

0%
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یادداشت :مفردات و پالن های درسی مضامین شامل نصاب تحصیلی رشته ثقافت اسالمی از جانب کلستر های سه گانه این
رشته؛ به حمایت و ابتکار وزارت محترم تحصیالت عالی افغانستان و همکاری تخنیکی و مالی دفتر بنیاد آسیا در افغانستان،
تکمیل و مورد تائید قرار گرفت .اینک قرار ضمیمه هذا به تمام پوهنتون ها و مراکز تحصیالت عالی دولتی و خصوصی
سراسر کشور اخبار می گردد تا با اجراآت همسان و واحد؛ از چندگانگی و غیر معیاری بودن اجراآت اکادمیک در دیپارتمنت
ثقافت اسالمی جلوگیری به عمل آید.
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون جهان بینی اسالمی
لیسانس

مقطع تحصیلی:
اسم پوهنتون:

--------

اسم پوهنځی:

شرعیات

اسم دیپارتمنت:

ثقافت اسالمی

اسم مضمون:

جهان بینی اسالمی

کود مضمون:

SL-IC 0101

تعداد کریدیت:

 1کریدیت

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر:

اول

شرح مختصر مضمون:
جهان بینی اسالمی در کاریکولم تحصیلی ثقافت اسالمی اولین و مهمترین مضمون از مضامین پوهنتون شمول ثقافت اسالمی
است که محصالن را بعد از آشنایی به مفهوم ثقافت اسالمی و انواع جهان بینی های مطرح در جهان ،به اساسات جهان بینی
اسالمی به گونه علمی و مستدل آگاه می سازد .قرار گرفتن مضمون جهان بینی اسالمی به عنوان نخستین مضمون ثقافت
اسالمی در کاریکولم تحصیلی ثقافت اسالمی بر حسب رعایت تسلسل منطقی و علمی صورت گرفته است ،زیرا با توجه به
اینکه عقاید و باور ها ،اساس و بستر احکام تکلیفی به شمار می روند ،این مضمون بنیادین ،مناسبترین مدخلی برای سایر
مضامین ثقافت به شمار می رود.محصالن در ختم سمستر با مطالعه و آگاهی ازین مضمون توانایی خواهند داشت تا پیرامون
موضوعات اساسی جهان بینی که عبارت از شناخت :خدا ،انسان و هستی می باشد  ،همراه با براهین و به گونه اکادمیکی ،
شناخت کلی حاصل نموده و در نتیجه می توانند به تنظیم رابطه درست و شایان یک انسان آگاه و خردمند ،با پروردگار هستی
 ،انسان با انسان و چگونگی بهره گیری از نعمت عالم هستی اقدام نمایند.
اهداف آموزشی:
 آشنایی کامل با مفاهیم اساسی ثقافت اسالمی،ابزارشناخت و گونه های شناخت ،جهانبینی اسالمی و بیان آیات و
احادیثی که در باره جهانبینی و عقاید اسالمی آمده است
 تشخیص و شناخت درست جهان بینی اسالمی و مقایسه آن با دیگر جهان بینی های غیر اسالمی.
 تبیین و توضیح نقش ایمان و عقیده اسالمی و ضرورت استفاده از وحی در تنظیم سالم حیات دنیوی و اخروی و
بیداری حس حضور خدا در همه عرصه های زندگی.
 ارایه دالیل نقلی و عقلی بر اعتدال گرایی و فطری بودن ارزش های عقاید اسالمی و رابطه شرایع آسمانی و برتریت
جهان بینی اسالمی بر سایر جهان بینی ها .
 توانایی دفاع علمی و اکادمیکی از عقاید و باور های اسالمی و تالش در ترویج آن.
شیوه های تدریس و آموزش:
ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسس به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس اصل محصل محوری.
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)

 ورود به مضمون ثقافت اسالمي
 oتعریف ثقافت اسالمي
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 oمنابع ثقافت اسالمي
 oاهداف ثقافت اسالمي
 oفهم واستحكام عقیده اسالمي
 oفهم درست عبادات اسالمي
 oتربیه شخصیت اسالمي
 oدفاع ازمعتقدات و اندوخته هاي اسالمي
تعریف و انواع جهان بیني
انواع جهان بینی
جهان بینی توحیدی ،جهان بینی فلسفی و جهان بینی علمی
تعریف دین  ،ایمان  ،اسالم و شریعت
برتریت جهان بیني اسالمي
موضوعات جهان بیني اسالمي
ایمان
بیان واژه هاي  :معجزه ،كرامت – شفاعت – توسل اتفاقی و اختالفی.
انسان شناسي
معرفت
عبادت
اعمار زمین
اقامت شریعت اسالمي
طبیعت شناسي

189

شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با اصول و مبانی کلی
اسالم  ،آشنایی با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم با دستآوردهای علوم معاصر .

تربیه جوانان آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت اسالمی
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تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان الگوی های عملی تربیه
سالم اسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت دنیا و آخرت همآهنگی ایجاد نمایند.

 =3مطابقت کامل

ارایه دان ش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر دالیل نقلی و عقلی با
بیان آثار و حکمت های هر موضوع.

ن.م.ر

 =1کمترین مطابقت

 =2مطابقت نسبی

بلند بردن سطح دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و فعال شان در عرصه
های مهم انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه انسانی و عناصر مؤثر در تحکیم صلح و
ثبات کشور در پرتوی تعالیم حیات بخش اسالمی.

1

آشنایی کامل با مفاهیم اساسی ثقافت اسالمی،ابزارشناخت و
گونه های شناخت ،جهانبینی اسالمی و بیان آیات و احادیثی
که در باره جهانبینی و عقاید اسالمی آمده است

3

2

2

1

3

1

2

تشخیص و شناخت درست جهان بینی اسالمی و مقایسه آن با
دیگر جهان بینی های غیر اسالمی.

3

2

2

1

3

1

3

تبیین و توضیح نقش ایمان و عقیده اسالمی و ضرورت
استفاده از وحی در تنظیم سالم حیات دنیوی و اخروی و
بیداری حس حضور خدا در همه عرصه های زندگی.

3

3

1

2

1

1

4

ارایه دالیل نقلی و عقلی بر اعتدال گرایی و فطری بودن
ارزش های عقاید اسالمی و رابطه شرایع آسمانی و
برتریت جهان بینی اسالمی بر سایر جهان بینی ها .

3

2

1

2

3

1

4

توانایی دفاع علمی و اکادمیکی از عقاید و باور های اسالمی
و تالش در ترویج آن.

3

2

2

1

2

1

3

2.2

1.8

2.4

2.4

1

مجموع

انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی جهت تنظیم رابطه
درست انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری سالم از نعمات ارزنده عالم هستی .

نتایج متوقعه مضمون

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

پالن درسی هفته وار مضمون
معلومات
اساسی

دیپارتمنت

مضمون

صنف

سمستر

تعداد کریدیت

نوع
مضمون

ثقافت اسالمی

جهان بینی اسالمی

اول

اول

1

پوهنتون
شمول

نتیجه
متوقعه
آموزشی

هفته

ساعات
درسی

اول

1

دوم

2

سوم

3

گونه های جهانبینی و اساسات هریک

چهارم

4

برتریت جهان بیني اسالمي و دالیل آن.

پنجم

5

ششم

6

هفتم

7

هشتم

8

نهم

9

امتحان بیست فیصد

دهم

o
10

نواقض و منقصات ایمان { در نواقض ایمان بحث روي

یازدهم

11

دوازدهم

12

سیزدهم


13

چهاردهم

14

موضوع
بحث های مقدماتی پیرامون ثقافت اسالمی و ویژگی
های آن

 منابع ثقافت اسالمي
 اهداف ثقافت اسالمي.

تعریف دین  ،ایمان  ،اسالم و شریعت ،مؤمن ،مسلمان،
o

كافر ،مشرك ،ومنافق.
موضوعات جهان بیني اسالمي
اركان ایمان {ایمان به هللا ،راه های شناخت خدا :براهین
اثبات و براهین توحید.
ایمان به مالئكة  ،ایمان به كتاب هاي آسماني
ایمان به پیامبران ،خاتمیت رسالت پیامبر اسالم ،ایمان
به روز آخرت ،ایمان به قضاء وقدر و نقش ایمان در
زنده گي انسانها .

واژه هاي والء و براء ،سحر (جادو) ،كفشناسي و فال
بیني }
مبارزه با انحرافات فكري (جنگ فكري) ،سیکولریزم –
استشراق – تنصیر
مفاهیم وحی ،معجزه ،كرامت – شفاعت – توسل اتفاقی
.
انسان شناسي :انسان از دیدگاه اسالم  ،خلقت انسان در
نگرش اسالمي،خلیفه بودن انسان ،كرامت انسان و
برتریت انسان بر مخلوقات دیگر.
مسئولیت ها و مكلفیت هاي انسان در اسالم
،معرفت،عبادت،اعمار زمین و اقامت شریعت اسالمي
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فعالیت
استاد

فعالیت
محصل

روش
تدریس

ارزیابی
روزمره

پانزدهم


15

شانزدهم


16

طبیعت از دیدگاه اسالم،خلقت طبیعت،استفاده از
طبیعت،دنیا به گونه وسیله دنیا منحیث هدف.
مخلوق بودن طبیعت و دلیل بودن براي اثبات وجود
خالق،حل مشکالت محصالن و راهنمایی امتحان

منابع یا مآخذ:
ماخذ اساسی

مآخذ کمکی

جهان بینی اسالمی – دیپارتمنت ثقافت اسالمی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

سلجوقی ،صالح الدین ( ،) 1346تجلی خدا در آفاق و آنفس
مطهری ،مرتضی صدرا ( ،)1377مقدمه بر جهان بینی اسالمی.
قرضاوی ،یوسف ( ،)1388حقیقت توحید.
حوی ،سعید ،اسالم دین فطرت
ریگی شفا  ،عبدالروءف ( ،)1394اسالم از دیدگاه عقل ،اول (دیجیتال)
www.Aqeedeh.com
افغانی ،سید جمال الدین ،رد نیچیریه
مودودی ،ابو اعلی ( ،)1362مبادی اسالم ،1362 ،دارالعروبه للدعوه االسالمیه
محمودی ،بابک ،)1395( ،از نجوم شناسی تا خدا شناسی،
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون عبادات و حکمت های آن
لیسانس

مقطع تحصیلی:
اسم پوهنتون:

----------

اسم پوهنځی:

شرعیات

اسم دیپارتمنت:

ثقافت اسالمی

اسم مضمون:

عبادات و حکمت های آن

کود مضمون:

SL-IC 0201

تعداد کریدیت:

 1کریدیت

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

اول

سمستر:

دوم

شرح مختصر مضمون:
در کاریکولم تحصیلی ثقافت اسالمی عبادات و حکمت های آن دومین مضمون از مضامین پوهنتون شمول ثقافت اسالمی
می باشد ،که محصالن را به مفهوم عبادات که هدف اساسي آن بیان شمولیت عبادت در تمام عرصه هاي زنده گي انسان
است به گونه علمی و مستدل آگاه می سازد .عبادات در حقیقت ثمره ایمان و شناخت معبود یکتا و آگاهی از نیاز های روحی
و مادی انسانی است که در سمستر اول تحت عنوان جهان بینی اسالمی به بحث گرفته شده است ولزوما مناسبت دارد تا به
تعقیب آن عبادات و حکمت های آن به بحث گرفته شود..محصالن در ختم سمستر با مطالعه و آگاهی ازین مضمون توانایی
خواهند داشت تا پیرامون مفهوم عبادات  ،انواع  ،شروط و حکم هریک با حکمت ها و آثار مرتبه بر آنها شناخت کلی حاصل
نموده و در نتیجه بدانند كه عبادت یك ضرورت مبرم و فطری انسانی بوده ،همانگونه كه انسان جهت تقویه امور فزیكي خویش
به آب و غذا ضرورت دار د؛ جهت تقویه امور روحي و معنوي خویش نیز به عبادت ضرورت دارد و با توجه به وسعت
مفهوم عبادت ،انسان را به عنوان عضو وقت شناس ،منظم  ،مفید و پرتالش در جامعه تقدیم می نماید.
اهداف آموزشی:
 آشنایی کامل با مفاهیم اساسی عبادات،انواع ،شروط  ،احکام و حکمت های هریک.،
 شناخت و درک تفاوت عبادات اسالمی از عبادات شعایری سایر کیش های ساختگی بشری
 تشریح و توضیح احکام عبادات خاص و عام به گونه علمی و اکادمیکی  ،شناخت پیآمد های فردی و اجتماعی ترک
عبادات اسالمی در روشنایی دالیل شرعی.
 ارایه دالیل نقلی و عقلی بر حکمت ها و آثار مرتبه بر رعایت عبادات مالی و نقش آن در بر بهبود وضعیت اقتصادی
و اجتماعی جامعه اسالمی و انسانی .
 شناخت بدعت ها و آثار مرتبه بر آن  ،دوری از قضاوت های افراطی و تفریطی در احکام عبادات.
شیوه های تدریس و آموزش:
ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسس به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس اصل محصل محوری.
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
پیشگفتار
فصل اول  :تعریف عبادت در لغت و اصطالح
 شروط عبادت
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 اهداف عبادت
 مراتب عبادت
 شمولیت و فراگیری عبادت در اسالم
فصل دوهم :ارکان اسالم وحکمت های آنها
 کلمه شهادت و جایگاه آن در عبادات
 نماز و حکمت های آن
 روزه و حکمت های آن
 زکات و حکمت های آن
 حج و حکمت های آن
فصل سوم  :حكم تارك عبادات
 تارك نماز
 تارك روزه
 تارك زكات
 تارك حج
فصل چهارم :بدعت در عبادات
 تعریف بدعت
 اقسام بدعت
 دالیل تحریم بدعت
 اسباب انتشار بدعت
 پیامد های زشت بدعت
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جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته
شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با
اصول و مبانی کلی اسالم  ،آشنایی با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم
با دستآوردهای علوم معاصر .

در اخیر این مضمون محصلین قادر خواهند بود:

تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان
الگوی های عملی تربیه سالم اسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت
دنیا و آخرت همآهنگی ایجاد نمایند.
تربیه جوانان آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت
اسالمی

نتایج متوقعه مضمون

ن.م.
ر.

ن.م.

انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی
جهت تنظیم رابطه درست انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری
سالم از نعمات ارزنده عالم هستی .
بلند بردن سطح دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و
فعال شان در عرصه های مهم انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه
انسانی و عناصر مؤثر در تحکیم صلح و ثبات کشور در پرتوی تعالیم
حیات بخش اسالمی.
ارایه دانش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر
دالیل نقلی و عقلی با بیان آثار و حکمت های هر موضوع.

شماره

نتایج متوقعه رشته

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

1

آشنایی کامل با مفاهیم اساسی عبادات،انواع ،شروط  ،احکام و
حکمت های هریک.،

3

2

2

1

3

1

2

شناخت و درک تفاوت عبادات اسالمی از عبادات شعایری سایر
کیش های ساختگی بشری

3

2

2

2

1

1

3

تشریح و توضیح احکام عبادات خاص و عام به گونه علمی و
اکادمیکی  ،شناخت پیآمد های فردی و اجتماعی ترک عبادات
اسالمی در روشنایی دالیل شرعی.

3

3

2

2

3

1

4

ارایه دالیل نقلی و عقلی بر حکمت ها و آثار مرتبه بر رعایت
عبادات مالی و نقش آن در بر بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی
جامعه اسالمی و انسانی .

3

2

2

2

1

1

5

شناخت بدعت ها و آثار مرتبه بر آن  ،دوری از قضاوت های
افراطی و تفریطی در احکام عبادات.

3

3

2

1

2

1

3

2.4

2

1.6

2

1

مجموع
 =3مطابقت کامل

 =2مطابقت نسبی

 =1کمترین مطابقت

پالن درسی هفته وار مضمون
معلومات
اساسی

دیپارتمنت

مضمون

صنف

سمستر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

ثقافت اسالمی

عبادات و حکمت های آن

اول

دوم

1

پوهنتون
شمول
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نتیجه
متوقعه
آموزشی

هفته

ساعات
درسی

موضوع

اول

1

بحث های مقدماتی پیرامون کلیات مفاهیم و انگیزه
عبادت در اسالم

دوم

3

سوم

5

فعالیت
استاد

فعالیت
محصل

روش
تدریس

ارزیابی
روزمره
پرسش
و پاسس

تعریف عبادت در لغت و اصطالح
شروط وجوب و پذیرش عبادات
//

اهداف عبادت


مراتب عبادت



شمولیت و فراگیری عبادت در اسالم
ارکان اسالم وحکمت های آنها

//

کلمه شهادت و جایگاه آن در عبادات

چهارم

نماز و حکمت های آن

o7

تعریف نماز

o

فضیلت نماز

پنجم

9

ششم

11

هفتم

13

هشتم

15

نهم

17

دهم

19

یازدهم


o21

//

//

شروط،ارکان ومفسدات نماز
اقسام نماز،احکام و فضایل نماز جماعت حکمت ها و

//

فوائد نماز
//

حکم تارک نماز ،پیامدها و راه های درمان آن.
روزه و حکمت های آن

//

تعریف روزه ،اقسام روزه  ،شروط و ارکان روزه
//

امتحان بیست فیصد
فضایل روزه ،مفسدات روزه

//

حکمت ها و فوائد روزه.
حکم تارک روزه.

o
دوازدهم

23

سیزدهم

o
25
o


چهاردهم

o
27
o
o

زکات و حکمت های آن
//

تعریف زكات
اركان وشروط زكات
اموال زکات (زکات نقدین ،اموال تجارتی ،مواشی،
وحاصالت زراعتی

//

مستحقین زکات
//

حکمت ها وفواید زکات
حکم تارک زکات
حج و حکمت های آن
تعریف حج

//

شروط و ارکان حج
مفسدات حج
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پانزدهم

شانزدهم

o

حکمت ها و فواید حج

o

حکم تارک حج

o

عبادت هاي واجبي و نفلي
بدعت در عبادات
تعریف بدعت


29


اقسام بدعت
دالیل تحریم بدعت



اسباب انتشار بدعت



پیامد های زشت بدعت.

31

//

ارزیابی ؛ حل مشکالت محصالن و راهنمایی امتحان

منابع یا مآخذ:
ماخذ اساسی

عبادات و حکمت های آن – دیپارتمنت ثقافت اسالمی
.1

مآخذ کمکی

.1
.2
.3
.4
.5

قرضاوی ،یوسف ( ،)1394عبادت در اسالم ،اول (دیجیتال)
www.Aqeedeh.com
اصالحی ،موالنا یوسف ( ،)1383فقه آسان ،انتشارات میوند
قادر مرزی ،مال مسعود ( ،)1394تجلی حکمت در فلسفه ی پزشکی احکام،
1394
سید سابق ( ، )1394فقه السنه،
الموصلی ( ،)1377االختیار لتعلیل المختار،
شیس صدوق ( ،)1390علل الشرایع ،انتشارات وانک
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون نظام اخالقی اسالم
لیسانس

مقطع تحصیلی:
اسم پوهنتون:

---------

اسم پوهنځی:

شرعیات

اسم دیپارتمنت:

ثقافت اسالمی

اسم مضمون:

نظام اخالقی اسالم

کود مضمون:

SL-IC 0301

تعداد کریدیت:

 1کریدیت

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

دوم

سمستر:

سوم

شرح مختصر مضمون:
نظام اخالقي اسالم كه متأسفانه در جوامع اسالمي امروزي کمتر جنبه تطبیقی و عملی دارد  ،در کاریکولم تحصیلی ثقافت
اسالمی سومین مضمون از مضامین پوهنتون شمول ثقافت اسالمی می باشد،،این مضمون ارتباط انسان را با نفس خودش و
افراد جامعه از حیث اخالق نیكو و یا رفتاری های نا شایسته مورد بررسي قرار مي دهد .نظام اخالقي در اسالم سرچشمه
تمامي نظامهاي دیگر است .از همینجاست كه پیامبر اسالم اخالق را مستقیما ً با عقیده و عبادت ارتباط داده است .محصالن
در ختم سمستر با مطالعه و آگاهی ازین مضمون توانایی خواهد داشت تا در مورد مفهوم اخالق  ،فضایل و مكارم اخالق در
فرد و جامعه و تأثیرات آن و در مورد رذایل اخالقي در فرد و جامعه و پیامدهاي بد آن  ،راه های عالج آن ،شناخت و
معلومات کامل بدست آورده و در نتیجه  ،با دوری از علل و اسباب آغشته شدن در اخالق رذیله و تالش در الگو گیری از
اسوه حسنه می توانند خود را به اخالق نیكو و حمیده مزین سازند.
اهداف آموزشی:
 آشنایی کامل با مفاهیم اساسی علم اخالق  ،مبانی اخالق اسالمی  ،فضایل و رذایل اخالقی از دیدگاه اسالم ارتباط
اخالق و عقاید و عبادات اسالمی.
 تشخیص و شناخت درست اخالقیات اسالمی و مقایسه آن با دیدگاه سایر مکاتب اخالق غیر اسالمی.
 شناخت مکلفیت های اخالقی یک مسلمان از منابع اخالق اسالمی و سهگیری فعاالنه در نشر دعوت و ارزش های
اخالقی اسالم.
 ارایه دالیل نقلی و عقلی بر حکمت ها و آثار مرتبه ارزش های اخالقی و پیامد گرفتاری به رذایل اخالقی
 اسباب آغشته شدن به رذایل اخالقی و طرق درمان آن از منظر اخالق اسالمی.

شیوه های تدریس و آموزش:
ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسس به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
پیشگفتار -محتویات مضمون:
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اصل محصل محوری.

فصل اول :مفهوم نظام اخالقي
 تعاریف نظام اخالقي
 اخالقی اسالم
 فلسفه انواع اخالق
 منابع اخالق اسالمي

 مبانی نظام اخالق اسالمي
فصل دوهم :ارزشهاي اخالقي در نگرش اسالمي
 فضایل اخالق
 ارشادات قرآن ،سنت و سلف صالح در ارتباط به اخالق
 ارتباط اخالق با ایمان  ،عبادات و معامالت

 تربیه و پرورش اخالق{ تزكیه نفس – عرایز انساني و طرق دیگر}
فصل سوم :مكارم اخالق
 نمونه هاي از مكارم اخالقي فردي
 نمونه هاي از مكارم اخالقي اجتماعي
 پیامد هاي مكارم اخالقي در اصالح فرد و جامعه
فصل چهارم  :رذایل اخالقي
 نمونه هاي از رذایل اخالقي فردي
 نمونه هاي از رذایل اخالقی اجتماعي
 علل واسباب آغشته شدن به رذایل اخالقي
 پیامدهاي زشت رذایل اخالقي در انحراف فرد وجامعه
 عالج رذایل اخالقي در اسالم
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شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با اصول و مبانی کلی
اسالم  ،آشنایی با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم با دستآوردهای علوم معاصر .

200

تربیه جوانان آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت اسالمی

ن.م.ر.

 =1کمترین مطابقت

 =2مطابقت نسبی

تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان الگوی های عملی تربیه
سالم اسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت دنیا و آخرت همآهنگی ایجاد نمایند.

3

2.2

1.6

1.4

1.2

2.2

5

ارایه دانش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر دالیل نقلی و عقلی با
بیان آثار و حکمت های هر موضوع.

3

2

1

2

1

2
4

بلند بردن سطح دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و فعال شان در عرصه
های مهم انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه انسانی و عناصر مؤثر در تحکیم صلح
و ثبات کشور در پرتوی تعالیم حیات بخش اسالمی.

3

3

2

1

2

3
3

 =3مطابقت کامل

3

2

2

1

1

2
2

مجموع

3

2

1

2

1

1
1

اسباب آغشته شدن به رذایل اخالقی و طرق درمان
آن از منظر اخالق اسالمی.

3

2

2

1

1

3

آشنایی کامل با مفاهیم اساسی علم اخالق  ،مبانی
اخالق اسالمی  ،فضایل و رذایل اخالقی از دیدگاه
اسالم ارتباط اخالق و عقاید و عبادات اسالمی.
تشخیص و شناخت درست اخالقیات اسالمی و
مقایسه آن با دیدگاه سایر مکاتب اخالق غیر
اسالمی.
شناخت مکلفیت های اخالقی یک مسلمان از منابع
اخالق اسالمی و سهگیری فعاالنه در نشر دعوت
و ارزش های اخالقی اسالم.
ارایه دالیل نقلی و عقلی بر حکمت ها و آثار
مرتبه ارزش های اخالقی و پیامد گرفتاری به
رذایل اخالقی

انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی جهت تنظیم رابطه
درست انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری سالم از نعمات ارزنده عالم هستی .

نتایج متوقعه مضمون

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

پالن درسی هفته وار مضمون
دیپارتمنت

صنف

مضمون

سمستر

تعداد کریدیت

نوع
مضمون

1

پوهنتون
شمول

معلومات
اساسی
ثقافت اسالمی

هفته

ساعات
درسی

اول

1

دوم

نظام اخالقی اسالم

نتیجه
متوقعه
آموزشی

موضوع

دوم

3





بحث های مقدماتی پیرامون کلیات مفهوم
نظام اخالقي،تعاریف نظام اخالقي
اخالقی اسالم
فلسفه انواع اخالق
منابع اخالق اسالمي

سوم

5



مبانی نظام اخالق اسالمي

چهارم

پنجم

ششم
هفتم

ارزشهاي اخالقي در نگرش
اسالمي،فضایل اخالق ،ارشادات قرآن،
7
سنت و سلف صالح در ارتباط به اخالق
 ارتباط اخالق با ایمان  ،عبادات و
معامالت
9
تربیه و پرورش اخالق{ تزكیه نفس –
غرایز انساني و طرق دیگر
مكارم اخالق ،نمونه هاي از مكارم
اخالقي فردي ،اخالص،محبت،صدق و
11
امانت
 oصبر،انواع صبرو پاداش آن ،توكل و
13
تواضع
o

حیاء و عفت،سخاوت ،شجاعت ،وفاء به
عهد

هشتم

15

نهم

17

دهم

19

یازدهم

21

دوازدهم

23

سیزدهم

 oحسد ،سوء ظن و بدگماني ،تعصب ،تملق
25
وچاپلوسي

امتحان بیست فیصد


o

نمونه هاي از مكارم اخالقي
اجتماعي،احترام و شفقت،تعاون و
همكاري و اصالح طلبي
عفو ،ایثار ،عدالت ،تسامح،پیامد هاي
مكارم اخالقي در اصالح فرد و جامعه
رذایل اخالقي،نمونه هاي از رذایل اخالقي
فردي،تكبر و
خودخواهي ،دروغ ،خیانت و بخل

201

سوم

فعالیت فعالیت روش ارزیابی
استاد محصل تدریس روزمره

چهاردهم

27

پانزدهم


 29

شانزدهم

31

نمونه هاي از رذایل
اجتماع،استهزاء ،عیب جوئي،لقب
گذاري ،تجسس ،غیبت ،دشنام ،سخن
چیني،كینه وعداوت،اسراف و تبذیر
علل واسباب آغشته شدن به رذایل اخالقي
پیامدهاي زشت رذایل اخالقي در انحراف
فرد وجامعه،عالج رذایل اخالقي در اسالم
ارزیابی ؛ حل مشکالت محصالن و
راهنمایی امتحان

یادداشت :جدول فوق در کتاب نصاب تحصیلی رشته گنجانیده نشده بلکه توسط استاد مضمون تهیه و در اول سمستر به دسترس محصلین قرار میگیرد.
منابع یا مآخذ:
ماخذ اساسی

مآخذ کمکی

نظام اخالقی اسالم  -دیپارتمنت ثقافت اسالمی
.1
.2
.3
.4
.5

محمد غزالی ،اخالق مسلمان
طباره ،عفیف عبدالفتاح ( ،)1388روح الدین اسالمی،
محسنی ،محمد آصف ( ،)1365روش جدید اخالق اسالمی ،انتشارات قبادی
امام غزالی ( ،)1393احیاء علوم الدین ،فردوس
ناصع علوان ،عبدهللا ( ،)1394چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم ،دیجیتال
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون نظام اجتماعی اسالم
لیسانس

مقطع تحصیلی:
اسم پوهنتون:

---------

اسم پوهنځی:

شرعیات

اسم دیپارتمنت:

ثقافت اسالمی

اسم مضمون:

نظام اجتماعی اسالم

کود مضمون:

SL-IC 0401

تعداد کریدیت:

 1کریدیت

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

دوم

سمستر:

چهارم

شرح مختصر مضمون:
نظام اجتماعي اسالم در سلسله ی مضامین ثقافت اسالمی ،چهارمین مضمون است که با رعایت تسلسل منطقی میان مطالب
ثقافت اسالمی در سمستر های چهارم تدریس می شود .آگاهی ازین نظام  ،که روابط ذات البیني را میان افراد جامعه اسالمي
و رابطه جامعه اسالمی را با سایر جوامع غیر اسالمی ،مطابق به رهنمود های آیات قران مجید و احادیث پیامبر اسالم بیان
می دارد ،از ضرورت هاي مبرم جامعه اسالمي براي هر مسلمان شمرده مي شود .محصالن بعد از مطالعه و فراگیری این
مضمون معلومات کامل و مستدل را در مورد مفهوم نظام اجتماعي اسالم  ،اصول ،مباني و ویژه گي هاي آن ،در مورد
ساختار فرد و ساختار خانواده  ،انحالل خانواده و روابط و آداب اجتماعي  ،مبارزه با انحرافات اجتماعی بدست آورده و در
نتیجه،آداب و مکلفیت هایش را درعرصه های زندگی فردی و اجتماعی در پرتوی رهنمود های نظام اجتماعی اسالم رعایت
و در بهبود اوضاع اجتماعی مسئوالنه سهم فعال خواهد گرفت.
اهداف آموزشی:
 آشنایی کامل با نظام با اساسات نظام اجتماعی اسالم و بیان آیات و احادیثی که در باره اجتماع و زندگی اجتماعی
آمده است.
 درک و شناخت رابطه میان ساختار های فردی نظام اجتماعی اسالم با مبانی ساختارهای خانواده گی و اجتماعی
اسالم.
 شناخت دالیل و رهنمود های شرعی حاکم بر جا معه و تفکیک آن از عرف های ناپسند
 تشخیص اسباب خشونت خانواده گي وراه هاي حل آن
 توانایی دفاع علمی و اکادمیکی از ارزش ها و کفالت نظام اجتماعی اسالم و طرق روش مبارزه با انحرافات اجتماعی
از منظر اسالم
شیوه های تدریس و آموزش:
ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسس به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس اصل محصل محوری.
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
پیشگفتار -محتویات مضمون:
فصل اول :مفهوم نظام اجتماعي
203



تعریف نظام اجتماعي اسالمي

 اصول و مباني نظام اجتماعي اسالمي
 ویژه گي هاي نظام اجتماعي اسالمي
 اهداف نظام اجتماعي اسالمي { ذكر تشویق اسالم به برخي از خدمات اجتماعي و عام المنفعه ضروري هست}
فصل دوهم :ساختار جامعه اسالمي از دیدگاه اسالم
 ساختار فرد
 ساختار خانواده
فصل سوم :انحالل خانواده و راه هاي حل مشكالت آن
 اسباب انحالل خانواده
 اسباب خشونت خانواده گي وراه هاي حل آن
 تحدید نسل و تنظیم خانواده از دیدگاه اسالم
فصل چهارم :روابط واداب اجتماعي
 رابطه فرد با فرد
 رابطه فرد با اجتماع
فصل پنجم :مبارزه با انحرافات در جامعه اسالمي
 انحرافات اخالقي
 اختالط و مفاسد آن
 فحشاء و عریاني
 مسکرات و مخدرات
 قمار



موسیقي و رقص
سوي استفاده از ابزار هاي معاصر (انترنیت ،شبكه هاي اجتماعي ،وتلویزیون)
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شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با اصول و مبانی
کلی اسالم  ،آشنایی با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم با دستآوردهای علوم
معاصر .

 =3مطابقت کامل
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 =1کمترین مطابقت

 =2مطابقت نسبی

3

2

1

2

1

1

3

2.6

1.8

1.8

1.6

1

مجموع

تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان الگوی های
عملی تربیه سالم اسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت دنیا و آخرت همآهنگی
ایجاد نمایند.
تربیه جوانان آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت اسالمی

3

شناخت دالیل و رهنمود های شرعی حاکم بر جا معه و
تفکیک آن از عرف های ناپسند

3

3

2

3

2

1

4

تشخیص اسباب خشونت خانواده گي وراه هاي حل آن

3

2

3

1

2

1

5

توانایی دفاع علمی و اکادمیکی از ارزش ها و کفالت نظام
اجتماعی اسالم و طرق روش مبارزه با انحرافات اجتماعی
از منظر اسالم
2

ارایه دانش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر دالیل نقلی و
عقلی با بیان آثار و حکمت های هر موضوع.

3

3

1

2

1

1
آشنایی کامل با نظام با اساسات نظام اجتماعی اسالم و بیان
آیات و احادیثی که در باره اجتماع و زندگی اجتماعی آمده
است.
درک و شناخت رابطه میان ساختار های فردی نظام
اجتماعی اسالم با مبانی ساختارهای خانواده گی و اجتماعی
اسالم.

ن.م.ر.

ن.م.

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر
ن.م.ر

انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی جهت
تنظیم رابطه درست انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری سالم از نعمات
ارزنده عالم هستی .
بلند بردن سطح دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و فعال شان در
عرصه های مهم انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه انسانی و عناصر مؤثر
در تحکیم صلح و ثبات کشور در پرتوی تعالیم حیات بخش اسالمی.

3

3

2

1

2

1
1

نتایج متوقعه مضمون

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

پالن درسی هفته وار مضمون
معلومات
اساسی

هفته

دیپارتمنت

مضمون

صنف

سمستر

تعداد کریدیت

نوع
مضمون

ثقافت اسالمی

نظام اجتماعی اسالم

دوم

چهارم

1

پوهنتون
شمول

ساعات
درسی

نتیجه
متوقعه
آموزشی

موضوع



تعریف نظام اجتماعي اسالم
اصول و مباني نظام اجتماعي اسالم
ویژه گي هاي نظام اجتماعي اسالم



اهداف نظام اجتماعي اسالم { ذكر
تشویق اسالم به برخي از خدمات
اجتماعي و عام المنفعه ضروري هست}

o

ساختار جامعه اسالمي از دیدگاه اسالم
ساختار فرد
ایمان وعقیده
اخالق و آداب،ساختار خانواده،مفهوم
خانواده ،ساختار خانواده ،ازدواج،
مقدمات ازدواج




فعالیت فعالیت روش ارزیابی
استاد محصل تدریس روزمره

پرسش
و پاسخ

اول

1

دوم

2

سوم

3

چهارم

4

تعریف نكاح ،اركان نكاح
شروط نكاح { به نكاح هاي درست و نا
درست اشاره شود} ،آداب نكاح

//

پنجم

5

مروري بر عادتهاي مروجه در نكاح ها
در افغانستان ،محرمات نكاح { به
رضاعت اشاره شود}

//

ششم

6

هفتم

7

o
o
o

اختیار همسر،آداب و شروط اختیار ،اثار
و نتایج اختیار

//

//

آثار و نتایج ازدواج ،حقوق زوجین
{اشاره به تعدد زوجات مهم است}،
حقوق والدین
حقوق اوالد ( از جنین تا بلوغ) {در ین
جا به تبني نیز اشاره شود}
آداب خانواده
انحالل خانواده و راه هاي حل مشكالت
آن،اسباب انحالل خانواده ،طالق ،خلع،
تفریق
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//

//

هشتم

8

ارتداد ،لعان ،ظهارو ایالء

//

نهم

9

امتحان بیست فیصد

//

دهم

10

اسباب خشونت خانواده گي وراه هاي
حل آن
تحدید نسل و تنظیم خانواده از دیدگاه
اسالم

//

یازدهم

11

 :روابط واداب اجتماعي ،رابطه فرد با
فرد ،رابطه فرد با اجتماع ،خویشاوندان،
همسایه ،جامعه

//

دوازدهم

12

حفاظت محیط زیست از دیدگاه اسالم

//

سیزدهم

13

مسئولیت فرد در اصالح جامعه ،آداب
اجتماعی ،رعایت کرامت انسانی ،آداب
معاشرت ،اداب خوردن و نوشیدن ،اداب
لباس پوشیدن ،آداب سفر

//

چهاردهم

14

انحرافات اخالقي ،اختالط و مفاسد آن،
فحشاء و عریاني ،مسکرات و مخدرات،
قمار ،موسیقي و رقص

//

پانزدهم

15

شانزدهم

16

سوي استفاده از ابزار هاي معاصر
(انترنیت ،شبكه هاي اجتماعي،

//

وتلویزیون)
ارزیابی ؛ حل مشکالت محصالن و
راهنمایی امتحان

//

یادداشت :جدول فوق در کتاب نصاب تحصیلی رشته گنجانیده نشده بلکه توسط استاد مضمون تهیه و در اول سمستر به دسترس محصلین قرار
میگیرد.
منابع یا مآخذ:
ماخذ اساسی

مآخذ کمکی

نظام اجتماعی اسالم  -دیپارتمنت ثقافت اسالمی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

علوان ،ناصع ( ،)1385آداب خواستگاری زوجین،
زحیلی ،وهبه ( ،)1394فقه خانواده ،دیجیتال
مودودی  ،ابو اال علی ( ،)1394حجاب در اسالم ،دیجیتال
قطب ،سید ،عدالت اجتماعی اسالم ،انجمن تربیه افکار
ایوب ،حسن  ،سلوک اجتماعی در اسالم
سباعی ،مصطفی  ،همکاری های اجتماعی
مطهری ،مرتضی ( ،)1360نظام حقوق زن در اسالم ،انتشارات صدرا
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون نظام سیاسی اسالم
لیسانس

مقطع تحصیلی:
اسم پوهنتون:

----------

اسم پوهنځی:

شرعیات

اسم دیپارتمنت:

ثقافت اسالمی

اسم مضمون:

نظام سیاسی اسالم

کود مضمون:

SL-IC 0501

تعداد کریدیت:

 1کریدیت

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

سوم

سمستر:

پنجم

شرح مختصر مضمون:
نظام سیاسي اسالم از جمله نظام هایست كه امروزه بیشتر از هر زمان دیگر دوچار شبهات و تاخت و تاز قرار گرفته و
حتي منجر به شیوع مفكوره پوچ جدائي دین از سیاست میان بعضي از مسلمانان نا آگاه گردیده است .در این نظام که در
سمستر های پنجم تدریس می شود ،محصالن در ختم این سمستر شناخت و معلومات کلی و مستدل را در مورد دالیل اثبات
را بطه مستحکم دین و سیاست  ،اصول و مباني ساختار سیاسی و اهداف نظام سیاسي در اسالم حاصل نموده و در نتیجه
خواهند دانست که  .دولت در نظام سیاسي اسالم چگونه تشكیل مي شود؟ حقوق و وظایف رئیس دولت چیست؟ مکلفیت های
رعیت کدام ها اند ؟چگونه دولت اسالمي ارتباطات خویش را با دولت هاي دیگرباید قایم سازد؟ و همچنان در مورد جنگ و
صلح و اهمیت آن در اسالم و اینكه چگونه اسالم صلح را تأمین نموده و گونه هاي مختلف صلح،صلح با تمام كشور هاي جهان
طبق شروط و اهداف آن چگونه تحقق می یابد.
اهداف آموزشی:






آشنایی کامل با مفهوم سیاست ،نظریه سیاسی اندیشه اسالمی در منظومه نظام سیاسی اسالم ،شناخت اساسات نظام
سیاسی اسالم حقوق وجایب رعیت و حاکم اسالمی .
شناخت رابطه دین و سیاست از منابع شرعی و عقلی ،عوامل پندار جدایی دین و سیاست رابه اسالم و دموکراسی
درک و شناخت منابع نظام سیاسی اسالم  ،قوای متشکله و صالحیت های هریک اهیمت شورای در نظام سیاسی
اسالم
شناخت طرق انتخاب حاکم اسالمی  ،اسباب عزل و حکم خروج در برابر حاکم
معرفت اصول تأمین عدالت اجتماعی،تعامل با اتباع غیرمسلمان و چگونگی رابطه دولت اسالمی با دولت های
غیر اسالمی ،حاالت صلح و جنگ .

شیوه های تدریس و آموزش:
ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسس به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس اصل محصل محوری.
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
پیشگفتار -محتویات مضمون :مفهوم نظام سیاسي در اسالم
 مباني نظام سیاسي اسالمي
208





ویژه گي هاي نظام سیاسي اسالمي
اهداف نظام سیاسي اسالمي
اسالم و سیاست
 oدالیل اثبات وجود نظام سیاسي در اسالم
 oعوامل جدائي دین از دولت یا سیاست
 oپیامد هاي جدائي دین از سیاست
 oاسالم و دموکراسی

فصل دوهم :دولت در نظام سیاسي اسالمي
 تعریف دولت
 عناصر متشكله دولت
 اركان دولت
فصل سوم :وظایف دولت در نظام سیاسي اسالم
 تحكیم شریعت وعدالت اجتماعی.
 تأمین امنیت
 تأمین آزادی های عمومی
 اقامه عدالت
 دفاع از حریم دولت
 امر به معروف ونهي از منكر
 جمع آوري زكات
 نشر دعوت
 تأمین حقوق رعیت و واجبات رعیت در برابر دولت
 تأمین خدمات وسهولت زندهگي براي مردم
 فراهم نمودن زمینه تربیت وتعلیم براي همه
فصل چهارم :روابط دولت
 روابط دولت اسالمي با دولت هاي اسالمي
 روابط دولت اسالمي با دولت هاي غیر اسالمي
فصل پنجم  :صلح درنظام سیاسي اسالم
 تعریف صلح
 شروط صلح
 اهمیت صلح در اسالم
 انواع صلح
 نماد هاي صلح در اسالم.
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شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با اصول و مبانی کلی
اسالم  ،آشنایی با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم با دستآوردهای علوم معاصر .

تربیه جوانان آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت اسالمی

تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان الگوی های عملی تربیه
سالم اسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت دنیا و آخرت همآهنگی ایجاد نمایند.

ارای ه دانش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر دالیل نقلی و عقلی با
بیان آثار و حکمت های هر موضوع.

بلند بردن سطح دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و فعال شان در عرصه
های مهم انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه انسانی و عناصر مؤثر در تحکیم صلح و
ثبات کشور در پرتوی تعالیم حیات بخش اسالمی.

 =3مطابقت کامل
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 =1کمترین مطابقت

 =2مطابقت نسبی

انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی جهت تنظیم رابطه
درست انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری سالم از نعمات ارزنده عالم هستی .

1

آشنایی کامل با مفهوم سیاست ،نظریه سیاسی اندیشه اسالمی در
منظومه نظام سیاسی اسالم ،شناخت اساسات نظام سیاسی اسالم حقوق
وجایب رعیت و حاکم اسالمی .

3

3

2

1

2

1

2

شناخت رابطه دین و سیاست از منابع شرعی و عقلی ،عوامل پندار
جدایی دین و سیاست رابه اسالم و دموکراسی

3

2

3

1

2

1

3

درک و شناخت منابع نظام سیاسی اسالم  ،قوای متشکله و صالحیت
های هریک اهیمت شورای در نظام سیاسی اسالم

3

3

2

2

1

1

4

شناخت طرق انتخاب حاکم اسالمی  ،اسباب عزل و حکم خروج در
برابر حاکم

3

2

2

1

1

1

5

معرفت اصول تأمین عدالت اجتماعی،تعامل با اتباع غیرمسلمان و
چگونگی رابطه دولت اسالمی با دولت های غیر اسالمی ،حاالت
صلح و جنگ .

3

3

1

2

2

1

3

2.6

2

1.4

1.6

1

مجموع

ن.م.ر.

نتایج متوقعه مضمون

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

ن.م.ر

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

پالن درسی هفته وار مضمون
معلومات
اساسی

دیپارتمنت

مضمون

صنف

سمستر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

ثقافت اسالمی

نظام سیاسی اسالم

سوم

پنجم

1

پوهنتون
شمول

هفته

ساعات
درسی

اول

1

دوم

3

نتیجه
متوقعه
آموزشی

موضوع

مفهوم نظام سیاسي در اسالم،مباني نظام سیاسي اسالمي،ویژه گي
هاي نظام سیاسي اسالمي،اهداف نظام سیاسي اسالمي

سوم

5

چهارم

7

پنجم

9

ششم

11

هفتم

13

هشتم

15

o

اسالم و سیاست ،دالیل اثبات وجود نظام سیاسي در اسالم
عوامل جدائي دین از دولت یا سیاست ،پیامد هاي جدائي دین از

فعالیت
استاد

فعالیت
محصل

روش
تدریس

ارزیابی
روزمره

پرسش
و پاسس

//
//

سیاست
//

اسالم و دموکراسی
دولت در نظام سیاسي اسالمي ،تعریف دولت
عناصر متشكله دولت،اركان دولت،قوه اجرائیه (سرزمین ،اتباع،

//

نظام ،حاکمیت و استقالل)
o

رئیس دولت،حكم تعیین رئیس دولت ،نامها و القاب رئیس دولت،

//

شروط و مواصفات رئیس دولت
طرق انتخاب رئیس دولت،حقوق و واجبات رئیس دولت،عزل

//

رئیس دولت،وزراء ووالت.
حقوق و واجبات رئیس دولت ،عزل رئیس دولت

//

وزراء ووالت
نهم

17

امتحان بیست فیصد

//

دهم

 19

قوه مقننه،تعریف قوه مقننه،شوراء ،حكم شوراء
اهمیت شوراء

//

یازدهم

21

دوازدهم

23

سیزدهم

25

شروط وكیفیت انتخاب اعضاء شوراء ،اختصاصات و صالحیت
هاي اعضاء ،عزل اعضاء شوراء،مقارنه شوراي اسالمي و

//

پارلمانهاي معاصر


قوه قضائیه،تعریف قوه قضائیه،دیل مشروعیت آن،اهمیت قوه

//

مقننه ،شروط تعیین و جهت تعیین كننده آن
وظایف دولت در نظام سیاسي اسالم،تحكیم شریعت وعدالت
اجتماعی،تأمین امنیت اقامه عدالت ،دفاع از حریم دولت،امر به
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//

معروف ونهي از منكر ،جمع آوري زكات،نشر دعوت ،تأمین
حقوق رعیت ،تأمین آزادی های عمومی ،تأمین خدمات وسهولت
زندگي براي مردم  ،فراهم نمودن زمینه تربیت وتعلیم براي همه
حقوق و واجبات رعیت در برابر دولت
روابط دولت اسالمي با دولت هاي اسالمي
چهاردهم

27

پانزدهم

29

شانزدهم

31



روابط دولت اسالمي با دولت هاي غیر اسالمي
صلح درنظام سیاسي اسالم،تعریف صلح ،شروط صلح،اهمیت
صلح در اسالم،نواع صلح
نماد هاي صلح در اسالم
ارزیابی ؛ حل مشکالت محصالن و راهنمایی امتحان

منابع یا مآخذ:
ماخذ اساسی

مآخذ کمکی

نظام سیاسی اسالم – دیپارتمنت ثقافت اسالمی
.1
.2
.3
.4
.5
.6

استاد سیاف ،دین و دولت (اصول نظام سیاسی اسالم)
سنهوری ،عبدالرازق( ،)1389نظریه ء دولت در فقه اهل سنت،
قرضاوی  ،یوسف ( ،)1384اصول فقه سیاسی اسالم،
محسنی ،آصف ( ،)1353فقه سیاسی اسالم کتابفروشي جعفري ،تهران
الرحمن ،گوهر ،اسالمی سیاست
خالف ،عبدالوهاب ،سیاست شرعی
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون نظام اقتصادی اسالم

اسم پوهنتون:

- - - - - - - - --

اسم پوهنځی:

شرعیات

اسم دیپارتمنت:

ثقافت اسالمی

اسم مضمون:

نظام اقتصادی اسالم

کود مضمون:

SL-IC 0601

تعداد کریدیت:

 1کریدیت

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

سوم

سمستر:

ششم

شرح مختصر مضمون:
اقتصاد به عنوان شاهرگ حیات بشری از ضرورت هاي مبرم بشر است .دین مقدس اسالم نه تنها در مورد نظام اقتصادي از
خود احكام دارد ،بلكه یكي از مهمترین عرصه هاي عبادت در اسالم عبادت مالي مي باشد.بر همین اساس است که نظام
اقتصادی اسالم در سمسترهای ششم در قالب کاریکولم ثقافت اسالمی تدریس می شود .محصالن بعد از ختم این سمستر
معلومات کلی را در مورد نظام اقتصادي اسالم و سایر مکاتب معروف اقتصادی ،مال و اهمیت و هدف آن در اسالم  ،انواع
مالکیت ،عواید و مصارف مال و شروط استفاده و جمع آوري حاصل نموده و در نتیجه طبق رهنمود های اسالم در تطبیق
اندوخته هایش در بهبود اقتصادی فردی و اجتماعی تالش همگانی نماید.
اهداف آموزشی:






آشنایی کامل با مفاهیم کلی مباحث نظام اقتصادی اسالم و کسب معلومات مقایسوی از مکاتب اقتصادی وضعی.
درک تفاوت های اساسی مکاتب اقتصادی سوسیالزم و کاپیتالزم با نظام اقتصادی اسالم در موضوعات درآمد ،
مصرف و توزیع سرمایه .
شناخت انواع مالکیت و خصوصیات هریک در نظام های اقتصادی اسالم.
معرفت اسباب مشروع مالکیت خصوصی و اسباب محرمه مالکیت در اسالم ،شناخت انواع ربا ،احکام و فلسفه
حرمت آن و اجناس ربوی .
شناخت انواع شرکت های مشروع  ،آشنای با انواع بیمه حکم آن .
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شیوه های تدریس و آموزش:
ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسخ به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس اصل محصل محوری.

مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
فصل اول :پیشگفتار -محتویات مضمون


مفهوم اقتصاد اسالمي



تاریس تدوین اقتصاد اسالمی



اهمیت اقتصاد اسالمي
 اصول و مصادر اقتصاد اسالمي
 خصوصیات وویژه گي هاي اقتصاد اسالمی
 ارتباط اقتصاد با عبادت اسالمي
 بررسی و نقد نظام های اقتصادی معاصر و برتری نظام اقتصادی اسالم

فصل دوهم :عواید دولت اسالمی (زکات ،عشر ،خراج ،معادن ،وقف و مالیات)


نگاهي به مالكیت دراسالم



انواع مالكیت



اسباب مالكیت در اقتصاد اسالمي



تعریف عقد شروط اركان و انواع آن



بیع و شراء
 تعریف بیع ،شروط ،اركان و انواع آن
 بیع مشروع (سلم اجاره )..و بیع نا مشروع { اشاره به احتكار و ربا نیز صورت گیرد}
 خیارات در بیع
 اجاره ،هبه  ،وصیت،



شراکت و انواع آن
 عنان -وجوه – ابدان – مضاربت – مزارعت ومساقات – مفاوضه – بانكداري – بیمه
 حقوق کارگر و کارفرما



عقود تبرعات  :وصیت هبه با ذکر ارکان و شروط آن –.قرض حسنه



عقود امانات  :عاریه – ودیعه – رهن

فصل سوم  :مصارف مال


مصارف مشروع و نا مشروع



نفقه
 تعریف ،شروط و انواع آن



زكات { اشاره به عالج فقر با زكات مهم است}



صدقات و كفارات
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3

شناخت انواع مالکیت و خصوصیات هریک در نظام های
اقتصادی اسالم.

3

3

1

3

1

1

4

معرفت اسباب مشروع مالکیت خصوصی و اسباب محرمه
مالکیت در اسالم ،شناخت انواع ربا ،احکام و فلسفه حرمت آن و
اجناس ربوی .

3

2

2

1

3

1

5

شناخت انواع شرکت های مشروع  ،آشنای با انواع بیمه حکم آن .

3

2

1

2

2

1

3

2.2

1.4

1.8

1.8

1

شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با اصول و مبانی کلی
اسالم  ،آشنایی با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم با دستآوردهای علوم معاصر .

تربیه جوانان آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت اسالمی
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تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان الگوی های عملی تربیه
سالم اسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت دنیا و آخرت همآهنگی ایجاد نمایند.

 =3مطابقت کامل

 =2مطابقت نسبی

 =1کمترین مطابقت

ارایه دانش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر دالیل نقلی و عقلی با
بیان آثار و حکمت های هر موضوع.

2

درک تفاوت های اساسی مکاتب اقتصادی سوسیالزم و کاپیتالزم با
نظام اقتصادی اسالم در موضوعات درآمد  ،مصرف و توزیع
سرمایه .

3

2

2

1

2

1

مجموع

بلند بردن سطح دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و فعال شان در عرصه
های مهم انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه انسانی و عناصر مؤثر در تحکیم صلح و
ثبات کشور در پرتوی تعالیم حیات بخش اسالمی.

1

آشنایی کامل با مفاهیم کلی مباحث نظام اقتصادی اسالم و کسب
معلومات مقایسوی از مکاتب اقتصادی وضعی.

3

2

1

2

1

1
ن.م.ر

ن.م.ر

انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی جهت تنظیم رابطه
درست انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری سالم از نعمات ارزنده عالم هستی .

ن.م.ر

ن.م.ر
ن.م.ر.

نتایج متوقعه مضمون

ن.م.

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

پالن درسی هفته وار مضمون
معلومات
اساسی

دیپارتمنت

مضمون

صنف

سمستر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

ثقافت اسالمی

نظام اقتصادی اسالم

سوم

ششم

1

پوهنتون
شمول

نتیجه
متوقعه
آموزشی

هفته

ساعات
درسی

موضوع

اول

1

مفهوم اقتصاد اسالمي،تاریس تدوین اقتصاد
اسالمی ،تفاوت علم اقتصاد با نظام اقتصادی
اسالم،اهمیت اقتصاد اسالمي

دوم

3

اصول و مصادر اقتصاد اسالمي

سوم

5

خصوصیات و ویژه گي هاي اقتصاد
اسالمی،ارتباط اقتصاد با عبادات اسالمي

چهارم

7

پنجم

9

ششم

11

هفتم

13

هشتم

15

تعریف عقد شروط اركان و انواع آن،بیع و
شراء
تعریف بیع ،شروط ،اركان و انواع آن
بیع مشروع (سلم اجاره )..خیارات در بیع.

نهم

17

امتحان بیست فیصد

دهم

19

اسباب محرمه مالکیت در اقتصاد اسالمی{
ربا ،قمار احتکا ر}....

یازدهم

21



بررسی و نقد نظام های اقتصادی معاصر و
برتری نظام اقتصادی اسالم.
مالكیت در اسالم،نگاهي به مالكیت دراسالم
انواع مالكیت
عواید دولت اسالمی (زکات ،عشر ،خراج،
معادن ،وقف و مالیات)





اسباب مشروعه مالكیت خصوصی در
اقتصاد اسالمي،احیاء موات،احراز
مباحات،عقود و میراث

شراکت و انواع آن،عنان -وجوه – ابدان –
مضاربت – مزارعت و مساقات – مفاوضه
– بانکداری – بیمه
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فعالیت
استاد

فعالیت
محصل

روش
تدریس

ارزیابی
روزمره



حقوق کارگر و کارفرما

دوازدهم

o 23

بانكداري و معامالت بانکداری اسالمی

سیزدهم

25

بیمه (به مزارعه ومساقات نیز اشاره شود)

چهاردهم

27

عقود تبرعات  :وصیت هبه با ذکر ارکان و
شروط آن –.قرض حسنه،عقود امانات :
عاریه – ودیعه – رهن

پانزدهم

29

شانزدهم

31

مصارف مال ،مصارف مشروع و نا
مشروع ،نفقه
تعریف ،شروط و انواع آن
ارزیابی ؛ حل مشکالت محصالن و
راهنمایی امتحان

یادداشت :جدول فوق در کتاب نصاب تحصیلی رشته گنجانیده نشده بلکه توسط استاد مضمون تهیه و در اول سمستر به دسترس محصلین قرار میگیرد.

منابع یا مآخذ:
ماخذ اساسی

مآخذ کمکی

نظام اقتصادی اسالم – دیپارتمنت ثقافت اسالمی

.1
.2
.3
.4
.5
.6

صدر ،باقر ،1393 ،اقتصاد ما ،انتشارات دارالصدر
عثمانی ،تقی ( ،)1394اقتصاد اسالمی ،دیجیتال
عبدالعزیز ،نعمانی ،نظام اقتصادی اسالم
مطهری ،مرتضی ( ،)1380نظریه اقتصادی،
طهماسی ،مبادی علم اقتصاد ،انتشارات خجسته
قرضاوی ،یوسف ،مبادی اقتصاد اسالمی

217

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون قرآن و علوم معاصر
لیسانس

مقطع تحصیلی:
اسم پوهنتون:

---------

اسم پوهنځی:

شرعیات

اسم دیپارتمنت:

ثقافت اسالمی

اسم مضمون:

قرآن و علوم معاصر

کود مضمون:

SL-IC 0701

تعداد کریدیت:

 1کریدیت

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

چهارم

سمستر:

هفتم

شرح مختصر مضمون:
قرآن و علوم معاصر عنوان هفتمین مضمون ثقافت اسالمی است که در سمستر های هفتم در قالب کاریکولم تحصیلی ثقافت
اسالمی تدریس می شود  .این مضمون به گونه ی کلی ارتباط مطالب قرآنی را با علوم امروزي بیان میكند و از ضرورت
هاي مبرم جهت فهم درست اسالم میباشد .زیرا تكنالوژي امروزي برخي از جوانان را که از قرآن معلومات کاملی ندارند
دوچار شک و تردیدهای خطیر نموده است ،مانند این گمان که در عصرپیشرفت علم وتکنالوژی مطالب قرآنی قابلیت
تطبیقش را از دست داده است .در حالیكه هر قدر علوم معاصر اكتشافات جدید را ایجاد نماید بجز بیان نمودن اشارات علمي
كه در قرآن مجید و سنت پیامبر اسالم قبل از یكهزارو چهارصد سال آمده است ،چیزي دیگري نمیباشد .محصالن بعد از
فراگیری این مضمون در ختم سمستر معلومات کلی علمی را پیرامون مراحل و گونه های نزول قرآن کریم،حقوق قرآن کریم،
ابعاد اعجاز قرآن کریم و رابطه اکتشافات علمی با مطالب قرآن را بدست آورده و در نتیجه به عظمت وگسترده گی اعجاز
علمی قرآن کریم بیشتر آشنا شده و در تطبیق دستورات قرآن در زندگی فردی و اجتماعی خویش تالش عاشقانه نموده و در
تمام عرصه های حیات شان هدفمندتر گام برخواهند داشت..
اهداف آموزشی:






آشنایی کامل به مباحث عمومی و کلی قرآن کریم ،مراحل و گونه های نزول کریم ابعاد اعجاز و برخی از نمونه های
اعجاز این کالم جاودانه الهی.
شناخت و درک حقوق قرآن کریم  ،معرفت مقاصد و اهداف قرآن کریم
شناخت ابعاد اعجاز قرآن کریم  ،رابطه قرآن کریم با اکتشافات علمی معاصر و چگونگی میزان اعتماد به نظریات
ارایه شده علمی معاصر.
آشنایی به مفاهیم معجزه  ،کرامت  ،استدراج و نمونه های از معجزات پیامبر اکرم (ص)
شناخت مطالب قرآنی پیرامون خلقت سیارات ،حرکات منظومه ها ،تطور خلقت انسان ،نزول باران  ،نظام زوجیت در
هستی

شیوه های تدریس و آموزش:
ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسس به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس اصل محصل محوری.
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
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پیشگفتار -محتویات مضمون:
 قرآن
 مراحل نزولي قرآن
 جمع آوري قرآن
 فضائل قرآن كریم
 حقوق قرآن کریم
 نظریات برخی از دانشمندان غربی در مورد قرآن كریم
 خالصه فصل اول
 پرسش ها
 مآخذ
فصل دوهم  :علوم معاصر
 تمهید
 مفهوم علوم معاصر
 قرآن کریم و اکتشافات علمی معاصر
 نظریات برخی از دانشمندان علوم معاصر در مورد قرآن کریم
 معیار ها و ضوابط اعجاز علمی
 پیشرفت ساینس در پرتوی قرآن کریم
 اشتباهات نظریات ساینسی
 خالصه فصل دوم
 پرسش ها
 مآخذ
فصل سوم :اعجاز قرآن کریم
 انواع معجزات قرآن کریم
 وجوه اعجاز قرآن کریم
 نمونه های اعجاز علمی قرآن کریم
 خالصه فصل چهارم
 پرسش ها
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شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با اصول و مبانی
کلی اسالم  ،آشنایی با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم با دستآوردهای علوم
معاصر.

تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان الگوی های
عملی تربیه سالم اسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت دنیا و آخرت همآهنگی
ایجاد نمایند.
تربیه جوانان آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت اسالمی

 =3مطابقت کامل
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 =1کمترین مطابقت

 =2مطابقت نسبی

ارایه دانش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر دالیل نقلی و
عقلی با بیان آثار و حکمت های هر موضوع.

1

آشنایی کامل به مباحث عمومی و کلی قرآن کریم
،مراحل و گونه های نزول کریم ابعاد اعجاز و برخی
از نمونه های اعجاز این کالم جاودانه الهی.

3

2

2

2

1

1

2

شناخت و درک حقوق قرآن کریم  ،معرفت مقاصد و
اهداف قرآن کریم

3

1

2

2

2

1

3

شناخت ابعاد اعجاز قرآن کریم  ،رابطه قرآن کریم با
اکتشافات علمی معاصر و چگونگی میزان اعتماد به
نظریات ارایه شده علمی معاصر.

3

2

1

3

1

2

4

آشنایی به مفاهیم معجزه  ،کرامت  ،استدراج و نمونه
های از معجزات پیامبر اکرم (ص)

3

2

2

1

3

1

5

شناخت مطالب قرآنی پیرامون خلقت سیارات ،حرکات
منظومه ها ،تطور خلقت انسان ،نزول باران  ،نظام
زوجیت در هستی

3

2

1

2

1

2

3

1.8

2.6

2

1.6

1.4

مجموع

ن.م.ر
ن.م.ر.

ن.م.

ن.م.ر

ن.م.ر

عرصه های مهم انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه انسانی و عناصر مؤثر
در تحکیم صلح و ثبات کشور در پرتوی تعالیم حیات بخش اسالمی.

نتایج متوقعه مضمون

ن.م.ر

انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی جهت
تنظیم رابطه درست انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری سالم از نعمات
هستی .
ارزنده
دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و فعال شان در
عالمسطح
بردن
بلند

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

کورس پالیسی هفته وار مضمون
معلومات
اساسی

دیپارتمنت

مضمون

صنف

سمستر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

ثقافت اسالمی

قرآن و علوم معاصر

چهارم

هفتم

1

پوهنتون
شمول

نتیجه
متوقعه
آموزشی

هفته

ساعات
درسی

موضوع

اول

1

تعریف قرآن کریم،مفهوم وحی و انواع
آن،وحی مخصوص قرآن کریم

دوم

3

سوم

5

چهارم

7

پنجم

9

o

مراحل نزولي قرآن ،جمع آوري قرآن،
فضائل قرآن كریم
حقوق قرآن کریم ،نظریات برخی از
دانشمندان غربی در مورد قرآن كریم

فعالیت فعالیت روش ارزیابی
استاد محصل تدریس روزمره
برسش
و پاسس
//
//



دالیل عدم تحریف قرآن کریم

//



معیار ها و ضوابط اعجاز علمی ،پیشرفت
ساینس در پرتوی قرآن کریم ،اشتباهات
نظریات ساینسی.

//

ششم

 11

انواع معجزات قرآن کریم

//

هفتم

13

وجوه اعجاز قرآن کریم

//

هشتم

15

نمونه های از اعجاز قرآن کریم

//

نهم

17

امتحان بیست فیصد

//

o

دهم

19

جدایی میان زمین و آسمان از دیدگاه قرآن
کریم و علوم معاصر ،نجوم از قرآن کریم
و علوم معاصر

//

o

یازدهم

21

باد و هوا ازدیدگاه قرآن کریم و علوم
معاصر  ،زمین و کوه ها ازدیدگاه قرآن

//

کریم و علوم معاصر
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم

 oمحیط زیست ازدیدگاه قرآن کریم و علوم
23
معاصر
بحار و نزول باران ازیدگاه قرآن کریم و
25
علوم معاصر

//

خلقت انسان و مراحل آن از دیدگاه قرآن
کریم و علوم معاصر

//

27
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//

ریاضیات از دیدگاه قرآن کریم و علوم
پانزدهم

29

شانزدهم

31

معاصر،فزیک از دیدگاه قرآن کریم و
علوم معاصر
ارزیابی ؛ حل مشکالت محصالن و
راهنمایی امتحان

//

//

یادداشت :جدول فوق در کتاب نصاب تحصیلی رشته گنجانیده نشده بلکه توسط استاد مضمون تهیه و در اول سمستر به دسترس محصلین قرار میگیرد.

منابع یا مآخذ:
ماخذ اساسی

قرآن و علوم معاصر  -دیپارتمنت ثقافت اسالمی
.1
.2
.3

مآخذ کمکی
.4
.5
.6
.7

مخلص ،عبدالروءف ( ، )1394تجلی قرآن در عصر حاضر،
نابلسی ،محمد راتب ،دایره المعارف اعجاز علمی در پرتوی قرآن و
سنت
زندانی ،عبدالمجید ( ،)1382کتاب توحید ،1382) (،جامعه القرآن،
تهران
صابونی ،علی ،تبیان فی علوم القرآن
میلر ،گری ،قرآن کتاب شگفت انگیز
محسنی  ،آصف ،قرآن یا سند اسالم
عبدالباقی ،مصباح هللا ،قرآن کریم و علوم معاصر
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مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون تمدن اسالمی

اسم پوهنتون:

----------

اسم پوهنځی:

شرعیات

اسم دیپارتمنت:

ثقافت اسالمی

اسم مضمون:

تمدن اسالمی

کود مضمون:

SL-IC 0801

تعداد کریدیت:

 1کریدیت

نوعیت مضمون:

پوهنتون شمول

پیشنیاز مضمون:

ندارد

صنف:

چهارم

سمستر:

هشتم

شرح مختصر مضمون:
مضمون تمدن اسالمی که در سمستر های هشتم در قالب کاریکولم تحصیلی مضامین ثقافت اسالمی تدریس می شود  ،در
حقیقت جزء تاریس فراموش شده اسالم در نزد مسلمانان امروزي و مخصوصا ً قشر جوان جامعه بشمار می رود که آگاهی
و فهم درست آن از نیاز های اساسی و ضرورت هاي مبرم محلصالن می باشد .محصالن عزیز در ختم سمستر معلومات
کلی را پیرامون مفهوم تمدن  ،عوامل ایجاد تمدن ها  ،عناصر سازنده تمدن ها ،بخصوص عناصر تمدن اسالمی و نقش
اسالم در اصالح و تغییرات مثبت در روند های تمدنی بدست آورده و در نتیجه بتوانند عالوه بر بیان اساسات بعد وحیانی
تمدن اسالمی از دستآورد های مسلمانان در عرصه های مختلف تمدنی با استناد به دالیل روشن در عرصه علوم مختلفه
مانند  :كیمیا ،فزیك ،ریاضي ،طب ،فارمسي ،انجنیري ،همچنان تاریس  ،جغرافیه  ،فلسفه،علم فلك بر عالوه ازعلوم شرعي
دفاع نموده و در نشر آن تالش سازنده را انجام دهند.
اهداف آموزشی:







آشنایی کامل با عناصر سازنده تمدن  ،تمدن های بشری قبل از اسالم،
تبیین و تو ضیح عناصر سازندة تمدن به شکل عام و عناصر تمدن به شکل خاص همراه با
ارایه دالیل مستند و قابل پذیرش علمی اکادمیکی.
توانایی بر تشخیص اینکه رسول (اکرم ص) در دوره تأسیسی و توسعوی تمدن اسالمی کدام تغییرات و
اصالحات را در تمدن بشری بمیان آ ورده و چی اصول را جدیدا پی ریزی نموده اند
اینکه به توانند با ارایه نمونه های از کار کرد های تمدنی خلفای راشدین در عرصة توسعه و گسترش تمدن
اسالمی نقش ایشان را در برازندگی های فراموش شده تمدن اسالمی مسئوالنه ایفا نمایند.
دفاع مستدل ازین که به گونه عام تمدن امروزین بشریت مرهون سعی و تالش مسلمانان دورههای نخستین
تاریس اسالم است.
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شیوه های تدریس و آموزش:
ارایه ی لکچر ،بحث آزاد و مناقشه ،پاسس به سواالت مربوط به عنوان درس بر اساس اصل محصل محوری.
مفردات درسی مضمون( :فصل ها و زیر فصل ها)
پیشگفتار -محتویات مضمون:
فصل اول :ورود به پدیده تمدن
 تعریف لغوي و اصطالحي تمدن
 عناصر تمدن
 ویژه گي هاي تمدن اسالمي
فصل دوهم  :تمدن اسالمي
 اسالم و تغییردر تمدن بشریت
 مباني علمي در كار نامه هاي رسول هللا صلي هللا علیه وسلم
 معرفي مختصراز كار نامه هاي  :سیاسي،اقتصادي،اجتماعي  ،اخالقي و .....رسول هللا صلي هللا علیه و سلم
 نماد هاي از اندوخته هاي علمي خلفاي راشدین
 بخشي ار انجازات علمي وپیشرفتهاي تكنالوژي مسلمانان پیشین
 نمونه هاي از اندوخته هاي علمي وتكنالوژي در عرصه هاي:
 نقش تمدن اسالمي در رفاه بشریت
 علت عقب مانده گي مسلمانان امروزي و راه هاي بیرون رفت
 گفتگوی تمدن ها
فصل سوم :جوامع اسالمی و مفاهیم جدید





محیط زیست
حقوق بشر و حقوق زن
آزادي بیان
نقد و بررسی بردگی در اسالم
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شنایی علمی و اکادمیکی محصالن رشته های مختلف تحصیالت عالی با اصول و مبانی کلی
اسالم  ،آشنایی با جهان بینی های مطرح و ارتباط اسالم با دستآوردهای علوم معاصر .

تربیه جوانان آگاه  ،توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات فرهنگ و ثقافت اسالمی

تربیه کادر های متخصص  ،متعهد و معتدل اسالمی که بتوانند به عنوان الگوی های عملی تربیه
سالم اسالمی دور از افراط و تفریط میان سعادت دنیا و آخرت همآهنگی ایجاد نمایند.

ارایه دانش نظری جهت تبیین و تو ضیح مسایل کلی اسالمی به مبتنی بر دالیل نقلی و عقلی با
بیان آثار و حکمت های هر موضوع.

 =1کمترین مطابقت

کورس پالیسی هفته وار مضمون

بلند بردن سطح دانش دینی و اسالمی محصالن به منظور حضور سالم و فعال شان در عرصه
های مهم انکشاف های حیاتی فردی و اجتماعی جامعه انسانی و عناصر مؤثر در تحکیم صلح و
ثبات کشور در پرتوی تعالیم حیات بخش اسالمی.

3

2.4

2.4

1.8

1.2

1

5
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3

3

2

2

2

1

4

 =3مطابقت کامل

3

3

2

3

2

1
3

 =2مطابقت نسبی

3

2

3

1

2

1
2

مجموع

3

2

3

1

2

1

تبیین و تو ضیح عناصر سازندة تمدن به شکل عام و
ناصر تمدن به شکل خاص همراه با ارایه دالیل مستند
و قابل پذیرش علمی اکادمیکی.
توانایی بر تشخیص اینکه رسول اکرم (ص) در دوره
تأسیسی و توسعوی تمدن اسالمی کدام تغییرات و
اصالحات را در تمدن بشری بمیان آ ورده و چی اصول
را جدیدا پی ریزی نموده اند
اینکه به توانند با ارایه نمونه های از کار کرد های تمدنی
خلفای راشدین در عرصة توسعه و گسترش تمدن اسالمی
نقش ایشان را در برازندگی های فراموش شده تمدن
اسالمی مسئوالنه ایفا نمایند.
دفاع مستدل ازین که به گونه عام تمدن امروزین بشریت
مرهون سعی و تالش مسلمانان دورههای نخستین تاریس
اسالم است.

انکشاف مهارت های تحقیقات علمی و توسعه فکری سالم اسالمی و انسانی جهت تنظیم رابطه
درست انسان با پروردگار و جامعه انسانی و بهره گیری سالم از نعمات ارزنده عالم هستی .

1

آشنایی کامل با عناصر سازنده تمدن  ،تمدن های بشری
قبل از اسالم،

3

2

2

2

3

1
ن.م.ر.

ن.م.

ن.م.ر

ن.م.ر
ن.م.ر

نتایج متوقعه مضمون

ن.م.ر

شماره

جدول نقشه مفهومی نتایج متوقعه مضمون و رشته

نتایج متوقعه رشته

معلومات
اساسی

دیپارتمنت

مضمون

صنف

سمستر

تعداد کریدیت

نوع
مضمون

ثقافت اسالمی

تمدن اسالمی

چهارم

هشتم

1

پوهنتون
شمول

هفته

ساعات
درسی

اول




دوم
سوم

چهارم

1

نتیجه
متوقعه
آموزشی

موضوع
ورود به پدیده تمدن
تعریف لغوي و اصطالحي تمدن
عناصر تمدن
ویژه گي هاي تمدن اسالمي

پرسش
و پاسس

 بر رسی وضعیت تمدن های قبل
3
 oاز اسالم
تمدن اسالمي
اسالم و تغییردر تمدن بشریت
5
مباني علمي در كار نامه هاي رسول هللا
صلي هللا علیه وسلم
معرفي مختصراز كار نامه هاي  :سیاسي،
اقتصادي ،اجتماعي  ،اخالقي و .....رسول
7
هللا صلي هللا علیه و سلم

پنجم

9

ششم

11

هفتم

13

هشتم

فعالیت فعالیت روش ارزیابی
استاد محصل تدریس روزمره

نماد هاي از اندوخته هاي علمي خلفاي
راشدین (کارکرد های تمدنی)
بخشي از دستاوردهای علمي وپیشرفتهاي
تكنالوژي مسلمانان پیشین
دستاوردهای تمدن اسالمي :دستاوردهای
علمی علوم اسالمی (تقسیر ،حدیث فقه ،
اصول فقه اصول تفسیر و انواع اصول
هاي دیگر وعلم كالم) ،علوم تجربی،
امنیتی ،اقتصادی ،قضایی ،معماری،
اداری و حکومتداری و مراکز معروف
علمی

//
//

//
//
//

//

15

فقه  ،اصول فقه صرف و نحو ،علم كالم...

//

18

امتحان بیست فیصد

//

دهم

19

ریاضیات،هندسه ،طب

//

یازدهم

21

تاریس ،جغرافیه ،معماري وانجنیري.

//

دوازدهم

23

نقش تمدن اسالمي در رفاه بشریت
علت عقب مانده گي مسلمانان امروزي و
راه هاي بیرون رفت

//

سیزدهم

25

گفتگوی تمدن ها

//

چهاردهم

27

محیط زیست ،حقوق بشر و حقوق زن

//

پانزدهم

 29

آزادي بیان

//
226



شانزدهم

31

نقد و بررسی بردگی در اسالم
ارزیابی ؛ حل مشکالت محصالن و
راهنمایی امتحان

//

یادداشت :جدول فوق در کتاب نصاب تحصیلی رشته گنجانیده نشده بلکه توسط استاد مضمون تهیه و در اول سمستر به دسترس محصلین قرار
میگیرد.

منابع یا مآخذ:
ماخذ اساسی

مآخذ کمکی

تمدن اسالمی  -دیپارتمنت ثقافت اسالمی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

صمیم ،عبدالمجید ( ،)1397تمدن اسالمی .طبع اول ،انتشارات قدس
سباعی ،مصطفی ( 1420ق) ،من روائع حضارتنا .دارالوراف ،ریاض.
رحیم زی ،حسام الدین ( ،)2918تمدن اسالمی
علوان ،ناصع ،دستآورد های تمدن اسالمی و نقش آن در سیاست
والیتی ،علی اکبر ،تمدن اسالمی
ابراهیم حسن ،حسن ،تاریس سیاسی اسالم
گستاولوبون ،تمدن اسالم و عرب
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یادداشت :مفردات درسی مضامین پوهنتون شمول از قبیل تاریس و انگلیسی بعد از تکمیل آنها درج نصاب تحصیلی
میگردند.
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اعضای کلستر ارزیابی نصاب تحصیلی درسی
این نصاب تحصیلی توسط استادان دیپارتمنت های انجنیری برق و الکترونیک پوهنځی های انجنیری پوهنتون های
مختلف دولتی افغانستان و نماینده محترم شرکت برشنا تهیه شده که اعضای کلستر قرار ذیل میباشند:

شماره

رتبه علمي

ولی

پوهنتون

داکتر محب هللا

کابل

نظری

پوهنیار

برق و

0700819089

الکترونیک

maliknazari@gmail.com

انجنیری
پوهنمل

برق و

کابل

2

عبدالمالک

انجنیری
maliknazari@yahoo.com

0779133060

moheb.wali@gmail.com

الکترونیک
انجنیری

4

عبدالبصیر فایق

5

عبدالمتین حقبین

کابل

3

محمد حامد پتمل

پوهنیار

برق و

0776676613

mhp8640@gmail.com

الکترونیک

ی

انجنیری
برق و
الکترونیک
انجنیری

پوهنیار

برق و
الکترونیک

7

8

پوهنیار

برق و
الکترونیک

البیرونی

انجنیری
احمد یاسر هموار پوهنیار

کابل

پوهندو

0766663035

الکترونیک

البیرونی

شمس

پوهنیار

برق و

البیرونی

6

عبدالمستعان

نامزد

انجنیری
faiq.hameedy786@gmail.com

0744429362

0744364950

0744206488

mateen.haqbeen1@gmail.com

enashams400@gmail.com

yasirhamwar@gmail.com

انجنیری
الکترونیک

9

محمد اشرف

و کنترول

مهمند

سیستم های
برق

شرکت برشنا

آمریت ریلی

فاریاب

سیف هللا اینانچ

برق و
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0799622818

0729002663

Inanch6@gmail.com

Ashrafmohmand9@gmail.co
m

مالحظات

1

نام و تخلص

دیپارتمنت

مبایل

ایمیل

