
میدان مخابرات - مھندسی برق برنامھ دوره كارشناسي ارشد
99ورودی 

آموزشي مرحلھ در است الزم آموزشي-پژوھشي شیوه ارشد كارشناسي دانشجوي ھر كامپیوتر و برق دانشكده در 
موفقیت با را پایان نامھ واحد  6پژوھشي مرحلھ در و سمینار واحد  2و اختیاري) و (اجباري درسي واحد  21حداقل 

بھ و نظری تتبع و تحقیق  درس واحد  2سمینار واحد  2جاي بھ باید محور آموزش شیوه دانشجویان ھمچنین  بگذراند.
گرایش جبراني دروس گذراندن ھمچنین، بگذرانند. را خود گرایش اختیاري دروس از واحد  9پایان نامھ واحد  6جاي 

شرط الزم براي فارغ التحصیلي است.
اخذ و انتخاب ایشان) نماینده (یا گروه مدیر تایید و مشاوره با را خود تحصیل اول نیمسال دروس دانشجویان كلیھ 

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

كارشناسي دوره در را خود گرایش جبراني دروس كھ صورتي در ارشد كارشناسي دانشجویان  جبراني:دروس 
این گذراندن اگرچھ نمایند. اخذ را دروس این  اول) (نیمسال ارشد كارشناسي دوره ابتداي در باید حتما باشند، نگذرانده 

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

- مجموعھ دروس جبراني گرایش مخابرات میدان1جدول 
171831میدان ھا و امواج

2
171841آنتن و ریزموج 

4

با   الزامي است.2درس از مجموعھ دروس اجباري مندرج در جدول  3گذراندن حداقل :  دروس اجباري گرایش  
دانشجویان دروس  توجھ بھ اینكھ دروس تحصیالت تكمیلي یک بار در سال ارائھ مي شوند، اکیداً توصیھ مي گردد

اجباری ارائھ شده در نیمسال اول را اخذ نمایند.
- مجموعھ دروس اجباري گرایش مخابرات میدان2جدول 

1716511ریاضیات مھندسی پیشرفتھ
1718561الکترومغناطیس پیشرفتھ

1718584طراحی مدارھای فعال مایکروویو
1718586آنتن پیشرفتھ

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

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

.نمایند ثبت نام
اجباري دروس مجموعھ - 3 جدول

1718903سمینار
9010888کارگاه ایمنی و بھداشت عمومی

9010999کارگاه ایمنی و بھداشت تخصصی 

ھر . استالزامي  4 جدولدر مندرج اختیاري دروس مجموعھ از درس  4حداقل گذراندن  اختیاري: دروس   
خود گرایش اختیاری دروس لیست از خارج از را خود اختیاری دروس از یکی تواند  میارشد کارشناسی دانشجوی 

تکمیل نام ثبت انجام از قبل را  گرایشاز خارج اختیاری درس تأیید فرم  دانشجواست الزم منظور بدین  .نمایدانتخاب 



بھ نسبت دانشكده تکمیلی تحصیالت شورای تأیید صورت در صرفاً و دھد تحویل تکمیلی تحصیالت دفتر بھ و نموده 
.ثبت نام در آن درس اقدام نماید

- مجموعھ دروس اختیاري گرایش مخابرات میدان4جدول 
2دروس باقیمانده از جدول 

1718532سیستم ھای رادار
1718534مخابرات ماھواره ای

21718562الکترومغناطیس پیشرفتھ 
1718563تئوری پراکندگی امواج

1718572اپتیک فوریھ
1718574سیستم ھای مخابرات نوری
1718585سازگاری الکترومغناطیس

1718587مایکروویو پیشرفتھ
1718588فیبر نوری

1718589مبانی فتونیک
1718592تئوری انتشار امواج

1718595روش ھای عددی در الکترومغناطیس
دایادھای گرین در الکترومغناطیس

نور کوآنتومی
ریزموج فتونیک

١٧١٨۵۶۵لیزر
١٧١٨۵٨٠آنتن ھای مدار چاپی 

مکانیک کوآنتومی
نور غیر خطی

فرامواد
آنتن آرایھ ای ریزنواری 

فناوری تراھرتز
مدارھای مجتمع نوری

روشھای مجانبی در الکترومغناطیس
 ادوات نیمھ ھادی مایکروویو–مباحث ویژه 

١٧١٨۴١٣آزمایشگاه آنتن و مایکروویو
 مدارھای غیرخطی –مباحث ویژه 
مایکروویو

مدارھاي مجتمع یکپارچھ ریزموج
 فیلترھای مایکروویو–مباحث ویژه 


