
 
 شبکهمخابرات  -مهندسي برق برنامه دوره كارشناسي ارشد

 99ورودی

 

 12در مرحله آموزشي حداقل الزم است پژوهشي -در دانشكده برق و كامپيوتر هر دانشجوي كارشناسي ارشد شيوه آموزشي

همچنين  نامه را با موفقيت بگذراند.واحد پايان 6مرحله پژوهشي واحد سمينار و در  1واحد درسي )اجباري و اختياري( و 

 9نامه پايان واحد 6تحقيق و تتبع نظري و به جاي  درس  واحد 1واحد سمينار  1ي به جابايد دانشجويان شيوه آموزش محور 

 .التحصيلي استهمچنين، گذراندن دروس جبراني گرايش شرط الزم براي فارغ بگذرانند.خود را وس اختياري گرايش واحد از در

ايند. نماخذ ميانتخاب و كليه دانشجويان دروس نيمسال اول تحصيل خود را با مشاوره و تاييد مدير گروه )يا نماينده ايشان( 

ر گروه پژوهشي و مدي-نامه دانشجويان شيوه آموزشيمشاوره و تاييد استاد راهنماي پاياننام نيمسال دوم به بعد با همچنين ثبت

 پذيرد.محور انجام ميدانشجويان آموزش

 

دانشجويان كارشناسي ارشد در صورتي كه دروس جبراني گرايش خود را در دوره كارشناسي نگذرانده باشند،  دروس جبراني:

گذراندن اين دروس شرط الزم براي اگرچه اسي ارشد )نيمسال اول(  اين دروس را اخذ نمايند. حتما بايد در ابتداي دوره كارشن

ه صورت مطالع. ضمنا اخذ اين دروس به، در معدل و تعداد واحد گذرانده دوره كارشناسي ارشد تاثيري نداردالتحصيلي استفارغ

 مجاز نيست. /معرفي به استادانفرادي

 شبکهمخابرات مجموعه دروس جبراني گرايش  -1جدول 

 2140421 شبكه هاي كامپيوتري

  

اينكه دروس تحصيالت با توجه به  الزامي است. 1درس اجباري مندرج در جدول  3 هر گذراندن : گرايش دروس اجباری 

 مايند.ناخذ را دروس اجباري ارائه شده در نيمسال اول دانشجويان  گرددتوصيه مي، اكيداً شوندارائه مي يک بار در سالتكميلي 

 شبکهمخابرات مجموعه دروس اجباری گرايش  -2جدول 

 2128101 واحد 2 -2آزمايشگاه شبكه 

 2128124 سستهفرايندهاي تصادفي گ

 2151126 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته

 

دانشجويان كارشناسي ارشد الزاماً بايستي است.  الزامي 5 جدول در مندرج اجباري/كارگاه درس 3ذراندن هر گ: اجباری دروس

را درترم دوم ثبت نام نمايند. همچنين  بهداشت تخصصي کارگاه ايمني ورا در ترم اول و  کارگاه ايمني و بهداشت عمومي

 برنامه طبق (ماه ارديبهشتلي )حصيل دوم تاواسط نيمسا از را سمينار درس هايفعاليت بايد ارشد كارشناسي دانشجويان

 .نمايند ثبت نام درس اين در سوم نيمسال در و نمايند آغاز درس استاد و سرپرست نظر زير دانشكده

 اجباری دروس مجموعه - 3 جدول

 2128905 سمينار

 9020888 كارگاه ايمني و بهداشت عمومي

 9020999 كارگاه ايمني و بهداشت تخصصي 



هر دانشجوي  .الزامي است 4موعه دروس اختياري مندرج در جدول از مج واحد  24گذراندن حداقل  دروس اختياری:   

بدين  .خارج از ليست دروس اختياري گرايش خود انتخاب نمايداز تواند يكي از دروس اختياري خود را كارشناسي ارشد مي

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

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

 

 شبکهمخابرات مجموعه دروس اختياری گرايش  -4جدول 

1آزمايشگاه شبكه   1718504 

 مخابرات سيار

 يا

مخابرات بي سيمشبكه هاي   

1718516 
 
1718566 

 1718525 رمزنگاري

 1718538 شبكه هاي چندرسانه اي

 1718544 پروتكل هاي امن در شبكه

 1718553 مباحث ويژه در سوئيچينگ

 1718567 مديريت شبكه

 1718568 كنترل ترافيک در شبكه هاي كامپيوتري

 1718570 ارزيابي و مدل سازي شبكه

شبكهبرنامه نويسي   1718571 

 1718573 سيستم هاي سوئيچينگ

 1718575 طراحي شبكه هاي كامپيوتري

 1718576 شبكه هاي نوري

 1734535 امنيت شبكه

  مهندسي ترافيک شبكه

  الگوريتم هاي شبكه

  محاسبات گريد

  مباحث ويژه در مخابرات

 

 




