


مشخصات دوره•
اهداف من از این دوره•
مشخصات دانشپذیران•
مدرس این دوره کیست؟•
بروز رسانی دوره•
ساختار کلی دوره•
سواالت متداول•
سخن آخر•

1



1
تعداد فصول•
پیش نیازها•
مدت آموزش•
لوازم مورد نیاز•
تعداد جلسات•
تعداد پروژه ها•



آموزش برنامه نویسی با زبان ساده•
یادگیری پروژه های بسیار جذاب•
انتقال دانش فنی•
تربیت افراد متخصص•
بی نیاز سازی افراد از طراحان•
شکوفا سازی استعداد های پنهان•
ترویج علم الکترونیک•
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محدودیت سنی•
محدودیت جنسیتی•
رشته تحصیلی•
مهارت های الزم•
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مشخصات فردی•
تحصیالت•
سوابق تدریس•
سوابق انجام پروژه•
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بروز رسانی•

1



مفاهیم اولیه•
زبان سی•
تجهیزات•
پروژه ها•
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سطح این دوره چیه؟•
زبان و کامپایلر این دوره چیه؟•
آیا از صفر آموزش داده شده؟•
آیا فتوشاپ هم آموزش دادید؟•
آیا از پروتئوس استفاده شده؟•
چه میکروکنترلری استفاده شده؟•
بعد از این دوره میتونم پروژه کار کنم؟•

1



و خالصه کردم من میتونستم اطالعات زیاد ولی بی ارزش و بدرد نخوری بهتون انتقال بدم ولی در این دوره همه چیز ر•
.یدسال اخیر هیچ بدردم نخورده رو بهتون انتقال ندادم تا فقط مغز مطلب رو دریافت کن15واطالعاتی که حتی 

پروژه آماده نمیدم دستتون•
یک زاویه دید بهتون میدم که هیچ برنامه نویسی بهتون نمیگه•
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پایان فصل



دورهالکترونیک و این •
کامپیوترها•
میکروچرخه پروگرم کردن •
پروگرمر•
فیوزبیتها•
نیازمورد لوازم •
جایگاه میکروکنترلر در دستگاهها•
نحوه انجام پرروژه ها در این دوره•
نصب نرم افزارها•
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الکترونیک چیست•
انواع مدارات الکترونیکی•
اصول مدارات دیجیتالی•
گیتهای منطقی•
مدارات کامپیوتری•
داردقرار الکترونیک این دوره کجای •

قطعه شناسی تدریس میشه؟•
تدریس میشه؟PCBطراحی •
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اعداد و مبنی اعداد•
کامپیوتر چیست؟•
•CPUچطور کار میکنه؟
مثالهایی از کامپیوتر•
میکروکنترلر چیست؟•

انواع میکروکنترلر•
AVRمیکروکنترلر های •

•Atmega8 Atmega32



2
HEXبرنامه نویسی و تولید فایل •

اتصال پروگرمر به میکروکنترلر•
انتقال فایل روی پروگرمر•



2



2

کیلو مناسب هست4.7مقاومت 
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"programmed" (binary 0) (checked)

"unprogrammed" (Binary 1) (unchecked)

• RSTDISBL

• CKSEL3

• CKSEL2

• CKSEL1

• CKSEL0

CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0

0 0 0 0 کالک خارجی

0 0 0 1 اسیالتور یک مگ داخلی

0 0 1 0 اسیالتور دو مگ داخلی

0 0 1 1 اسیالتور چهار مگ داخلی

0 1 0 0 اسیالتور هشت مگ داخلی

0 1 0 1 کیلو900خارجی زیر RCاسیالتور 

0 1 1 0 مگ3کیلو تا 900خارجی بینRCاسیالتور 

0 1 1 1 مگ8مگ تا 3خارجی بین RCاسیالتور 

1 0 0 0 مگ12مگ تا 8خارجی بین RCاسیالتور 

1 0 0 1 (کریستال ساعت)کیلو 32.768خرجی کریستال

1 0 1 0 کریستال خارجی

1 0 1 1 کریستال خارجی

1 1 0 0 کریستال خارجی

1 1 0 1 کریستال خارجی

1 1 1 0 کریستال خارجی

1 1 1 1 کریستال خارجی



2
قطعات•

بردبورد•
•LED و مقاومت و تگ سوئیچ
خازن•
سون سگمنت•
ترانزیستور•
سیم برد بوردی•

دستگاه ها•
پروگرمر•
تغذیهمنبع •

کامپیوتر و نرم افزار•
یک سیستم ساده•
نرم افزار پروتئوس•
نرم افزار کدویژن•
Paintفتوشاپ و •
نرم افزار مربوط به پروگرمر•

سی هاآی •
میکروکنترلر•
گیتهای منطقی•
•555
رگوالتور•



2
هر دستگاهی از بخشهای مختلف تشکیل شده•

اصل کار•
رابط کاربری•

شودمیکروکنترلر اکثرا در رابط های کاربری استفاده می•



2
عملی•
شبیه سازی•



2
کدویژن•
پروتئوس•
پروگرمر•
فتوشاپ•

پایان فصل



زبانهای برنامه نویسی•
نویسیسطح بندی زبانهای برنامه •
نویسیتیپهای برنامه •
فلوچارتو الگوریتم •
هاانواع خطا •
خصوصیات زبان سی•
ثوابت و متغیرها•
انواع داده ها•

3
عمومیورودی و خروجی های •
ساختار کلی برنامه در زبان سی•
عملگرهای زبان سی•
ساختارهای تکرار و تصمیم•
توابع•



زبان ماشین چیست؟•
زبان اسمبلی چیست؟•
زبان برنامه نویسی چیست؟•
کامپایلر چیست؟•
دامچند نمونه از زبانهای برنامه نویسی و کاربردهای هرک•
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سطح پایین•
زبان ماشین•
زبان اسمبلی•

زبانهای میانی•
زبان سی•
زبان سی پالس پالس•

زبان سطح باال•
بیسیک•
پاسکال•

3
زبانهای ساخت یافته•
زبانهای شی گرا•



این برنامه سادس برای همین الزم نیست بنویسمش•
خوندن کدها و تمام•
کدها رو روی کاغذ مینیویس، نیاز نیست که رو سیستم بنویسم•
شبیه سازی تو پروتئوس کافیه•
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وقفه چیست؟•
انواع وقفه•

داخلی•
خارجی•



فقط حلقه اصلی•
وقفهحلقه اصلی با •
وقفهفقط •
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لمحاسبه مساحت یک مستطی•
انتخاب پیتزای به صرفه•
مرتب کردن چند عدد•
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خطای سینتاکس•
خطای زمان اجرا•
خطای منطقی•
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توضیحات•
توضیحات چیه؟•
چطور میشه توضیح نوشت؟•

//روش اول•
/*          */روش دوم•

حروف بزرگ و کوچک•
دستورات و سمی کلون•
کلمات کلیدی رزرو شده•

3
کلمات کلیدی رزرو شده•

char break const

continue do double

else float for

if long int

return short signed

switch void while



متغیر ها و ثوابت•
ورودی و خروجی•
ساختار کلی برنامه در زبان سی•
عملگرها•
ساختارهای تکرار و تصمیم•
توابع•
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متغیرها•
<نوع داده><نام متغیر>=      <مقدار>;

آرایه ها•
<نوع داده><نام آرایه>]طول آرایه;[

ثوابت•
#define M 100;

#define PI 3.14;

const ;<مقدار>  =   <نام متغیر>   <نوع داده>

3



نیم؟برای متغیر ها چه نوع داده ای انتخاب ک•

محل ذخیره سازی•
•Flash
•EEPROM
•RAM
•EXTERNAL

دسترسی به متغیرها•
متغیر محلی•
متغیر سراسری•

3

Type Size(bit) Range

bit 1 0,1

char 8 -128 to 127

unsigned char 8 0 to 255

int 16 -32768 to 32767

unsigned int 16 0 to 65635

long int 32 -2147483648 to 2147483647

unsigned long int 32 0 to 4294967295

float 32 ±1.175e-38 to ±3.402e38

double 32 ±1.175e-38 to ±3.402e38



PORTرجیستر •

DDRرجیستر •
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دکمه•
ورودی آنالوگ•
ارتباط سریال•
کیبورد•
سنسورها•
دیپ سوئیچ•
زمان•

3
•LED

•7Segment

•ALCD

•GLCD

•PWM

رله•
موتور•
ترانزیستور•



include

Include

Variables and functions

Void main()

{

codes

}
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یعملگرهای ریاضیات

+

-

*

/

%

++

--

+=

=-

*=

/=

عملگرهای مقایسه ای
>

=>

<

=<

==

!=

فرمول نویسی•
نحوه استفاده از عملگرها•
تقدم عملگرها•

عملگرهای بیتی
!

||

&&

>>

<<

X = 7; 00000111 7

X = X << 1; 00001110 14

X = X << 3; 01110000 112

X = X << 2; 11000000 192

X = X >> 1; 01100000 96

X = X >> 2; 00011000 24



فرمولهای زیر رو به زبان سی بنویسید: عنوان •

سیدفرمولهای ریاضیاتی داده شده رو با دستورات زبان سی بنوی:شرح پروژه •

یادگیری حق تقدم عملگرها: هدف •

3

𝑥 =
𝑦 ∗ 2

𝑚 + 𝑝

𝑦 = 𝑥 + 𝑚2 + 
𝑘

𝑟+2

𝐶 =
5

9
∗ (𝐹 − 32)

𝑦 =
1

𝑥2 + 𝑥 + 3



IFشرط •

گذاریآکوالد •

forحلقه •

whileحلقه •

continueو breakدستورات •

labelو gotoدستور •
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تابع چیست؟•
توابع خود کامپایلر•
ودمانوابع نوشته شده توسط خت•

3

stdlib.h math.h delay.h

int atoi(char *str) unsigned int abs( int X) void delay_ms(int n)

void itoa(int n, char *str) int max(int a, int b) void delay_us(int n)

int rand() float sqrt(float a)

float log(float X)

float sin(float X)



یک ال ای دی رو به کمک یک کلید روشن و خاموش کنیم: عنوان •

:  شرح پروژه •
(چشمک زن ساده یا تولید پالس مربعی)ال ای دی بصورت مداوم روشن و خاموش بشه •
با فشار دادن یک کلید ال ای دی روشن و با برداشتن دست ال ای دی خاموش بشه•
با یک بار فشار دادن کلید ال ای دی روشن و بار دیگه خاموش بشه•
دکار خاموش بشهوثانیه روشن و بعد بصورت خ5یک بار بزنیم و ال ای دی به مدت •
ال ای دی با یک کلید روشن و با کلید دیگه ای خاموش بشه•
با فشار دادن کلید به مدت چند ثانیه ال ای دی روشن بشه•

یادگیری ورودی و خروجی های عمومی و ساختارهای تکرار و تصمیم: هدف •
و همچنین یادگیری نحوه اتصال پروگرمر و یادگیری سیکل کار و برنامه ریزی میکرو

3

پایان فصل



رابط سریال•
رابط سریال چیست؟•
پایه ها و دستورات•

کانترتایمر و •
تایمر•
کانتر•

4
مایعنمایشگرهای کریستال •

نمایشگر کاراکتری•
نمایشگر گرافیکی•

دات ماتریس•
کیپد•
مبدل آنالوگ به دیجیتال•



؟رابط سریال چیست•
پایه ها و دستورات•

4
char ch1 = ‘a’;
putchar(ch1);
char ch2 = getchar();



حرارتیچاپ تصویر و متن روی کاغذ : عنوان •

یک تصویر رو طراحی و تبدیل به کد هگز کرده و روی چاپگر چاپ میکنیم: شرح پروژه •

یادگیری کار با رابط سریال و پرینتر حرارتی: هدف •

4



4



نمایش متن و عدد روی نمایشگر کاراکتری: عنوان •

رو استفاده کنیم و عدد میخواییم یه نمایشگر کاراکتری رو به میکرو وصل کنیم و بعدش تابع تبدیل عدد: شرح پروژه •
.خوانده شده از دیپ سوئیچ رو نمایش بدیم

یاد گیری کار با نمایشگر کاراکتری و تابع تبدیل عدد به رشته: هدف •
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FORرسم خط با حلقه : عنوان •

رو حاشیه بکشهنمایشگر گرافیکی برنامه ای بنویسید که دور تا دور : شرح پروژه •

یاد گیری کار با حلقه فور و تابع تنظیم پیکسل در نمایشگر گرافیکی: هدف •
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نمایش موج سینوسی: عنوان •

در این پروژه چهار دکمه قرار دارد که پارامترهای موج سینوسی رو باهاش تنظیم میکنیم: شرح پروژه •

کار کردن با توابع ریاضیاتی و همچنین نمایشگر گرافیکی: هدف •

4
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تایمر•
کانتر•

PIN Application

TOSC1 کریستال ساعت

TOSC2 کریستال ساعت

T0 ورودی کانتر صفر

T1 ورودی کانتر یک

OC0 تایمر صفرخروجی

OC1A خروجی اول تایمر یک

OC1B خروجی دوم تایمر یک

OC2 خروجی تایمر دو



تولید پالس مربعی: عنوان •

در این پروژه توسط تایمر یک موج مربعی تولید خواهیم کرد: شرح پروژه •

یادگیری کار با تایمر: هدف •
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فرکانس متر دیجیتالی نمایش روی نمایشگر کاراکتری: عنوان •

، برای این پروژه یک سیگنال دیجیتالی داریم که باید بدانیم در هر ثانیه چند بار باال و پایین میشه: شرح پروژه •
.سیستمی میسازیم که فرکانس سیگنالهای دیجیتالی رو بشماریم

یادگیری کار با تایمر و کانتر: هدف •

4
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نمایش کاراکتر روی دات ماتریس: عنوان •

م دادیک دات ماتریس رو به میکرو وصل میکنیم و یک کاراکتر فارسی روی آن نمایش خواهی: شرح پروژه •

یادگیری نحوه برنامه نویسی دات ماتریس: هدف •

4
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نمایش کلید های صفحه کلید روی نمایشگر کاراکتری: عنوان •

ه زدیم روی در این پروژه ما یک کیپد و یک نمایشگر داریم که متصل میشن به میکرو هر دکمه رو ک: شرح پروژه •
نمایشگر نمایش داده میشه

آشنایی با نحوه عملکرد کیپد: هدف •

4



4
int read_adc(unsigned char n)



4



ولتمتر دیجیتالی: عنوان •

.مایش میدهدر این پروژه یک ولتمر دیجیتالی میسازیم که ولتاژ رو روی نمایشگر هفت قسمتی ن: شرح پروژه •

یادگیری نحوه عملکرد مبدل آنالوگ به دیجیتال، نمایشگر هفت قسمتی و نوشتن تابع: هدف •

4
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دماسنج دیجیتالی: عنوان •

ش میدهدر این پروژه ما یک دماسنج میسازیم که دمای محیط رو روی نمایشگر هفت قسمتی نمای: شرح پروژه •

و سنسور دماآشنایی با نحوه عملکرد مبدل آنالوگ به دیجیتال، نمایشگر هفت قسمتی، نوشتن تابع: هدف •

پایان فصل



پروژه های باحال

5



بازی مار نوکیا روی دات ماتریس: عنوان •

یکنهچهار دکمه با یک دات ماتریس متصل به میکرو میشه و بازی مار نوکیا رو شبیه سازی م: شرح پروژه •

یادگیری برنامه نویسی حرفه ای: هدف •

5



لمسیمنوی فارسی با صفحه : عنوان •

.تلف رو انتخاب کنیمیه نمایشگر گرافیکی داریم که میتونیم با استفاده از یک صفحه لمسی منو های مخ: شرح پروژه •

یادگیری برنامه نویسی حرفه ای: هدف •

5

پایان فصل


