برنامه دوره كارشناسي ارشد مهندسي برق -مخابرات میدان
ورودی 99
در دانشكده برق و كامپيوتر هر دانشجوي كارشناسي ارشد شيوه آموزشي-پژوهشي الزم است در مرحله آموزشي حداقل 12
واحد درسي (اجباري و اختياري) و  1واحد سمينار و در مرحله پژوهشي  6واحد پاياننامه را با موفقيت بگذراند .همچنين
دانشجويان شيوه آموزش محور بايد به جاي  1واحد سمينار  1واحد درس تحقيق و تتبع نظري و به جاي  6واحد پاياننامه 9
واحد از دروس اختياري گرايش خود را بگذرانند .همچنين ،گذراندن دروس جبراني گرايش شرط الزم براي فارغالتحصيلي است.
كليه دانشجويان دروس نيمسال اول تحصيل خود را با مشاوره و تاييد مدير گروه (يا نماينده ايشان) انتخاب و اخذ مينمايند.
همچنين ثبتنام نيمسال دوم به بعد با مشاوره و تاييد استاد راهنماي پاياننامه دانشجويان شيوه آموزشي-پژوهشي و مدير گروه
دانشجويان آموزشمحور انجام ميپذيرد.
دروس جبراني :دانشجويان كارشناسي ارشد در صورتي كه دروس جبراني گرايش خود را در دوره كارشناسي نگذرانده باشند،
حتما بايد در ابتداي دوره كارشناسي ارشد (نيمسال اول) اين دروس را اخذ نمايند .اگرچه گذراندن اين دروس شرط الزم براي
فارغالتحصيلي است ،در معدل و تعداد واحد گذرانده دوره كارشناسي ارشد تاثيري ندارد .ضمنا اخذ اين دروس بهصورت مطالعه
انفرادي/معرفي به استاد مجاز نيست.
جدول  -1مجموعه دروس جبراني گرايش مخابرات میدان
ميدان ها و امواج

2128121

آنتن و ريزموج

2128121

دروس اجباری گرايش :گذراندن حداقل  3درس از مجموعه دروس اجباري مندرج در جدول  1الزامي است .با توجه به
اينكه دروس تحصيالت تكميلي يک بار در سال ارائه ميشوند ،اكيداً توصيه ميگردد دانشجويان دروس اجباري ارائه شده در
نيمسال اول را اخذ نمايند.
جدول  -2مجموعه دروس اجباری گرايش مخابرات میدان
رياضيات مهندسي پيشرفته

2126122

الكترومغناطيس پيشرفته

2128162

طراحي مدارهاي فعال مايكروويو

2128181

آنتن پيشرفته

2128186

دروس اجباری :گذراندن هر  3درس/كارگاه اجباري مندرج در جدول  1الزامي است .دانشجويان كارشناسي ارشد الزاماً بايستي
کارگاه ايمني و بهداشت عمومي را در ترم اول و کارگاه ايمني و بهداشت تخصصي را درترم دوم ثبت نام نمايند .همچنين
دانشجويان كارشناسي ارشد بايد فعاليتهاي درس سمینار را از اواسط نيمسال دوم تحصيلي (ارديبهشت ماه) طبق برنامه
دانشكده زير نظر سرپرست و استاد درس آغاز نمايند و در نيمسال سوم در اين درس ثبت نام نمايند.
جدول  - 3مجموعه دروس اجباری
سمينار

2128971

كارگاه ايمني و بهداشت عمومي

9727888

كارگاه ايمني و بهداشت تخصصي

9727999

دروس اختیاری :گذراندن حداقل  1درس از مجموعه دروس اختياري مندرج در جدول  1الزامي است .هر دانشجوي
كارشناسي ارشد ميتواند يكي از دروس اختياري خود را از خارج از ليست دروس اختياري گرايش خود انتخاب نمايد .بدين
منظور الزم است دانشجو فرم تأييد درس اختياري خارج از گرايش را قبل از انجام ثبت نام تكميل نموده و به دفتر تحصيالت
تكميلي تحويل دهد و صرفاً در صورت تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده نسبت به ثبت نام در آن درس اقدام نمايد.
جدول  -4مجموعه دروس اختیاری گرايش مخابرات میدان
دروس باقيمانده از جدول 1
سيستم هاي رادار

2128111

مخابرات ماهواره اي

2128111

الكترومغناطيس پيشرفته 1

2128161

تئوري پراكندگي امواج

2128161

اپتيک فوريه

2128111

سيستم هاي مخابرات نوري

2128111

سازگاري الكترومغناطيس

2128181

مايكروويو پيشرفته

2128181

فيبر نوري

2128188

مباني فتونيک

2128189

تئوري انتشار امواج

2128191

روش هاي عددي در الكترومغناطيس

2128191

دايادهاي گرين در الكترومغناطيس
نور كوآنتومي
ريزموج فتونيک
ليزر

2128161

آنتن هاي مدار چاپي

2128187

مكانيک كوآنتومي
نور غير خطي
فرامواد
آنتن آرايه اي ريزنواري
فناوري تراهرتز
مدارهاي مجتمع نوري
روشهاي مجانبي در الكترومغناطيس
مباحث ويژه – ادوات نيمه هادي مايكروويو
آزمايشگاه آنتن و مايكروويو
مباحث ويژه – مدارهاي غيرخطي مايكروويو
مدارهاي مجتمع يكپارچه ريزموج
مباحث ويژه – فيلترهاي مايكروويو

2128121

