
سیستم مخابرات -برق مھندسي ارشد كارشناسي دوره برنامھ
99ورودی 

 واحد 21حداقل  آموزشي مرحلھ در است الزم پژوھشي-آموزشي شیوه ارشد كارشناسي دانشجوي ھر كامپیوتر و برق دانشكده در
 گذراندن ھمچنین،. بگذراند موفقیت با را پایان نامھ واحد 6 پژوھشي مرحلھ در و سمینار واحد 2 و) اختیاري و اجباري( درسي
 تایید و مشاوره با را خود تحصیل اول نیمسال دروس دانشجویان كلیھ .استفارغ التحصیلي  براي الزم شرط گرایش جبراني دروس

 نامھ پایان راھنماي استاد تایید و مشاوره با بعد بھ دوم نیمسال ثبت نام ھمچنین .مي نمایند اخذ و انتخابایشان)  نماینده (یاگروه  مدیر
.مي پذیرد انجام آموزش محور دانشجویان مدیر گروه و پژوھشي -آموزشي شیوه دانشجویان

 حتماباشند،  نگذرانده كارشناسي دوره در را خود گرایش جبراني دروس كھ صورتي در ارشد كارشناسي دانشجویان :جبراني دروس
 برايالزم  شرط دروس این گذراندن چھ اگرنمایند.  اخذ را دروس ایناول)  (نیمسال ارشد كارشناسي دوره ابتداي در باید

 مطالعھصورت بھ  دروس این اخذ ضمنا. ندارد تاثیري ارشد كارشناسي دوره گذرانده واحد تعداد و معدل در است، التحصیلي فارغ
.نیست مجاز استاد بھ معرفي/انفرادي

سیستم-مخابرات گرایش جبراني دروس مجموعھ - 1 جدول
دیجیتال مخابرات1

  
1718448

 ھاي سیگنال پردازش2
دیجیتال

  
1718450

درس کھ مي گردد  توصیھ اكیداًدانشجویان بھ است.  الزامي 2 جدول در مندرجدرس ردیف  3ھر گذراندن گرایش: اجباري  دروس
درس چھار از یکی حداقل اخذ نمایند. اخذ ترم دومین در را مخابرات پیشرفتھ تئوری درس و ترم نخستین در را تصادفی فرآیندھای 

محسوب ) 4(جدول اختیاری عنوان بھ اضافھ دروس ردیف، این از درس یک از بیش اخذ صورت در است. اجباری سوم ردیف در 
می شوند.

سیستم– مخابرات گرایش اجباري دروس مجموعھ - 2 جدول
171851تصادفي فرایندھاي1

3
171851مخابرات پیشرفتھ تئوري2

8
تئوری اطالعات3

تئوری تخمین
پي اس در دي ویژه مباجث

شبکھ ھای کامپیوتری 
پیشرفتھ

171851

7

171853

7

171855

1

173251

6

اخذ حداقل یکی از چھار درس این 
ردیف اجباری است. در صورت اخذ 
بیش از یک درس، دروس اضافھ بھ 

) محسوب 4عنوان اختیاری (جدول 
می شود.

بایستی الزاماً ارشد کارشناسی دانشجویان است.  الزامي 3 جدول در مندرج اجباري درس/کارگاه 3ھر گذراندن : اجباري دروس
 دانشجویانھمچنین نمایند. نام ثبت دوم درترم را  تخصصیبھداشت  وایمنی کارگاه و اول ترم در را  عمومیبھداشت و ایمنی کارگاه 



 نظر زیر دانشكده برنامھ طبق )ماه (اردیبھشتتحصیلی دوم نیمسال اواسط  از را سمینار درس ھاي فعالیت باید ارشد كارشناسي
.نمایند ثبت نام درس این در سوم نیمسال در و نمایند آغاز درس استاد و سرپرست

اجباري دروس مجموعھ - 3 جدول
171890سمینار1

3
کارگاه ایمنی و بھداشت 2

عمومی
9010888

کارگاه ایمنی و بھداشت 4
تخصصی 

9010999

 كارشناسي دانشجوي ھر. است الزامي 4 جدول در مندرج اختیاري دروس مجموعھ از درس 4 حداقل گذراندن  اختیاری: دروس
 منظور بدین. نماید انتخاب خود گرایش اختیاري و اجباري دروس لیست از خارج از را خود اختیاري دروس از یكي تواند مي ارشد
 تحویل تكمیلي تحصیالت دفتر بھ و نموده تكمیل نام ثبت انجام از قبل را گرایش از خارج اختیاري درس تأیید فرم دانشجو است الزم
.نماید اقدام درس آن در نام ثبت بھ نسبت دانشكده تكمیلي تحصیالت شوراي تأیید صورت در صرفاً و دھد

سیستم– مخابرات گرایش اختیاري دروس مجموعھ - 4 جدول
پي، شبکھ ھای کامپیوتری  اس در دي ویژه  (تئوری اطالعات، تئوری تخمین، مباجث2 جدول3دروس باقیمانده از ردیف1

پیشرفتھ)
سیار، یا  مخابرات2

سیم بي مخابرات ھاي شبكھ
1718516
1718566

1718519آشكارسازي تئوري3
1718520وفقي فیلترھاي4
1718522كانال كدگذاري5
1718523گسترده طیف مخابرات ھاي سیستم6
1718524سیستمھای مخابراتی چند آنتنی7
1718525رمزنگاري8
1718527صوتي ھاي سیگنال پردازش9
1
0

1718529تصویري ھاي سیگنال پردازش

1
1

1718532رادار ھاي سیستم

1
2

1718534اي ماھواره مخابرات

1
3

1718553سوئیچینگ در ویژه حث مبا

1
4

1718555پیشرفتھ دیجیتال مخابرات

1
5

1718556شناختمند رادیویي ھاي سیستم و افزاري نرم رادیو

1
6

1718573سوئیچینگ ھاي سیستم

1
7

1718574نوري مخابرات ھاي سیستم

1
8

1718589مبانی فوتونیک

1
9

1718601پزشكي تصویرگر ھاي سیستم

1718602پردازش سیگنالھای بیولوژیکی2



0
2
1

1718605محدب سازي بھینھ

2
1734519یادگیری ماشین2

2
3

1734523شناسایی آماری الگو

2
4

1734529عصبي ھاي شبكھ

2
1734600ھا نظریھ بازی5

2
فازي منطق – ویژه مباحث6

2
مباحث ویژه در مخابرات7


