
  
  سيستم مخابرات -برق مهندسي ارشد كارشناسي دوره برنامه

  96ورودي 
 
 21حداقل  آموزشي مرحله در است الزم پژوهشي-آموزشي شيوه ارشد كارشناسي دانشجوي هر كامپيوتر و برق دانشكده در

همچنين  .بگذراند موفقيت با را نامهپايان واحد 6 پژوهشي مرحله در و سمينار واحد 2 و) اختياري و اجباري( درسي واحد
 9نامه پايان واحد 6 جاي به و نظري تتبع و تحقيق درس واحد 2 سمينار واحد 2 جاي به بايد محور آموزش شيوه دانشجويان

التحصيلي فارغ براي الزم شرط گرايش جبراني دروس گذراندن همچنين، .بگذرانند را خود گرايش اختياري دروس از واحد
   .است
 .نمايندمي اخذ و ايشان) انتخاب نماينده گروه (يا مدير تاييد و مشاوره با را خود تحصيل اول نيمسال دروس دانشجويان كليه

مدير  و پژوهشي -آموزشي شيوه دانشجويان نامهپايان راهنماي استاد تاييد و مشاوره با بعد به دوم نيمسال نامثبت همچنين
  .پذيردمي انجام آموزش محور دانشجويان گروه

باشند،  نگذرانده كارشناسي دوره در را خود گرايش جبراني دروس كه صورتي در ارشد كارشناسي دانشجويان :جبراني دروس
الزم  شرط دروس اين گذراندن چه اگرنمايند.  اخذ را دروس اول) اين (نيمسال ارشد كارشناسي دوره ابتداي در بايد حتما
به صورت  دروس اين اخذ ضمنا. ندارد تاثيري ارشد كارشناسي دوره گذرانده واحد تعداد و معدل در است، التحصيليفارغ براي

  .نيست مجاز استاد به معرفي/انفرادي مطالعه
  

  سيستم-مخابرات گرايش جبراني دروس مجموعه - 1 جدول
  1718448  ديجيتال مخابرات

  1718450   ديجيتال هاي سيگنال پردازش
 

كه درس د گردمي توصيه اكيداًبه دانشجويان  .است الزامي 2 جدول در مندرج اجباري درس 2 گذراندن هر :اجباري دروس
  ترم اخذ نمايند.  دومينرا در فرآيندهاي تصادفي را در نخستين ترم و درس تئوري پيشرفته مخابرات 

 

  سيستم– مخابرات گرايش اجباري دروس مجموعه - 2 جدول
 1718513  تصادفي فرايندهاي

  1718518  مخابرات پيشرفته تئوري
  

   



 دانشجوي هر. است الزامي 3 جدول در مندرج اختياري دروس مجموعه از درس 5 حداقل گذراندن  ي:اختيار دروس
. نمايد انتخاب خود گرايش ارياختي و اجباري دروس ليست از خارج از را خود اختياري دروس از يكي تواندمي ارشد كارشناسي

 دفتر به و نموده تكميل نام ثبت انجام از قبل را گرايش از خارج اختياري درس تأييد فرم دانشجو است الزم منظور بدين

 درس آن در نام ثبت به نسبت دانشكده تكميلي تحصيالت شوراي تأييد صورت در صرفاً و دهد تحويل تكميلي تحصيالت
  .نمايد اقدام

  

  سيستم– مخابرات گرايش اختياري دروس مجموعه - 3 جدول
 1718517  تئوري اطالعات

  سيار مخابرات
 يا

  سيم بي مخابرات هاي شبكه

1718516  
  

1718566 

  1718519  آشكارسازي تئوري
  1718520  وفقي فيلترهاي
  1718522 كانال كدگذاري

  1718523  گسترده طيف مخابرات هاي سيستم
 1718525  رمزنگاري

  1718527  صوتي هاي سيگنال پردازش
  1718529  تصويري هاي سيگنال پردازش

  1718532 رادار هاي سيستم
  1718537  تئوري تخمين

  1718534  اي ماهواره مخابرات
  1718551  پي اس دي در ويژه مباجث

  1718553  سوئيچينگ در ويژه حث مبا
  1718555 پيشرفته ديجيتال مخابرات

  1718556  دنمشناخت راديويي هاي سيستم و افزاري نرم راديو
  1718573  سوئيچينگ هاي سيستم
  1718574  نوري مخابرات هاي سيستم
  1718601  پزشكي تصويرگر هاي سيستم

  1718605 محدب سازي بهينه
  1734529  عصبي هاي شبكه

   خطي تخمين – ويژه مباحث
    فازي منطق – ويژه مباحث

  
 از را نظري تتبع و تحقيق /سمينار درس هاي فعاليت بايد ارشد كارشناسي دانشجويان :نظري تتبع و تحقيق/سمينار

 نيمسال در و نمايند آغاز (درس استاد و سرپرست نظر زير) دانشكده برنامه طبق (ماه ارديبهشت) تحصيل دوم نيمسال اواسط

  .نمايند نام ثبت درس اين در سوم
  

 كارگاه ايمني ورا در ترم اول و  )9010888كارگاه ايمني و بهداشت عمومي(دانشجويان كارشناسي ارشد الزاماً بايستي 
  را درترم دوم ثبت نام نمايند. )9010999بهداشت تخصصي (


