
 بخش مهنذسی مخابرات -دانشکذه مهنذسی برق

 سیستمگرایش  -مهنذسی برق مخابرات کارشناسی ارشذدوره دروس  جذول

 از آن بعذ و 79برای دانشجویان ورودی 

ٍاحذ  6ٍاحذ سویٌبس ٍ  2ٍاحذ دسسی،  24پظٍّطی(، الصم است داًطجَیبى -دس دٍسُ کبسضٌبسی اسضذ )ضیَُ آهَصضی

ضَد کلیِ داًطجَیبى دسٍع ًیوسبل اٍل خَد سا بب هطبٍسُ ٍ تأییذ  بگزساًٌذ. اکیذا تَصیِ هیًبهِ سا بب هَفقیت  پبیبى

اًتخبة ٍ اخز ًوبیٌذ. ثبت ًبم ًیوسبل دٍم بِ بعذ بب هطبٍسُ ٍ تأییذ استبد  ،ًوبیٌذُ هعشفی ضذُ اص طشف بخص هخببشات

 ضَد. ساٌّوب اًجبم هی

جذٍل ریل سا دس دٍسُ کبسضٌبسی ًگزساًذُ ببضذ ببیذ دس ًیوسبل  کِ داًطجَ دسٍعدس صَستی  الف( دروس جبرانی:

ّبی هختلف سضتِ بشق  گشایصهشتبط بب  ،داًطجَکبسضٌبسی   دس ضشایط خبظ کِ سضتِ) ایي دسٍع سا اخز ًوبیذ.اٍل 

 جبشاًی دیگشی ًیض ببضذ.(دسٍع  ، داًطجَ هلضم بِ گزساًذى ًببضذ، هوکي است بب ًظش استبد ساٌّوب ٍ بخص

 تعذاد ٍاحذ کذ دسع ًبم دسع سدیف
 2222237 3 (DSPپشداصش سیگٌبل دیجیتبل ) 1
 3 2222231 هخببشات دیجیتبل 2

 

 ب( دروس تخصصی السامی:

  الضاهی است.صیش ستبسُ داس دس جذٍل  عٍگزساًذى دس   -1

 الضاهی استٍاحذ اص جذٍل صیش بب ًظش استبد ساٌّوب ٍ بخص  9اخز حذاقل  -2

 تعذاد ٍاحذ کذ دسع ًبم دسع سدیف
 3 2222302 * فشایٌذّبی تصبدفی 1

 3 2222202 * تئَسی پیطشفتِ هخببشات 2

 3 2222261 تئَسی اطالعبت 3

 3 2222205 سیبضیبت هٌْذسی پیطشفتِ 4

 دسٍع صیش: ع بِ پیطٌْبد استبد ساٌّوب اص هجوَعٍِدس هببقیاًتخبة  :تخصصی اختیاری( دروس ج
 

 تعذاد ٍاحذ کذ دسع ًبم دسع سدیف
 3 2222072 پشداصش سیگٌبل دیجیتبل پیطشفتِ 1
 3 2222303 سیستن ّبی هخببشات بی سین 2
 3 2222262 ضبکِ ّبی هخببشاتی  3
 3 2222259 کذ گزاسی کبًبل 4

 3 2222304 کذ گزاسی کبًبل پیطشفتِ 5

 3 2222305 تئَسی اطالعبت پیطشفتِ 6



 3 2222306 پشداصش گفتبس 7

 3 2222307 پشداصش تصَیش 8

 3 2222075 تئَسی آضکبسسبصی 9

 3 2222308 فیلتشّبی ٍفقی 10

 3 2222309 هخببشات طیف گستشدُ 11

 3 2222081 تئَسی تخویي 12

 3 2222210 (سلَلیسیبس )هخببشات  13

 3 2222207 اصَل ٍ سیستن ّبی ساداسی 14

 3 2222025 هخببشات هبَّاسُ ای 15

 3 2222213 عصبی ّبی ضبکِ 16

 3 2222315 ضٌبسبیی آهبسی الگَ  17

 3 2222040 بیٌبیی هبضیي  18

 3 2222069 ّبی بیَلَطیکی  پشداصش سیگٌبل 19

 3 2222211 سهضًگبسی 20

 6 -- دسٍع تخصصی اًتخببی ببقیوبًذُ 21

 3-1 -- آصهبیطگبُ تخصصی 22

 3 2222369  1- هببحث ٍیظُ 23

 3 2222368 2 - هببحث ٍیظُ 24

25 
تحصیالت تکویلی دسٍع تخصصی کبسضٌبسی یب 

 سبیش سضتِ ّب ٍ گشایص ّب
 ٍاحذ 6ثش کحذا --

 ع تحصیالت تکویلی هصَة داًطگبٍُدس 26
 د دسٍع جذٍل
 )جذٍل صیش(

 ٍاحذ 6ثش کحذا

 

  (:دسٍع تخصصی اختیبسی هصَة داًطگبُ یضد))جذٍل فَق( 62 -ج( دسٍع هطوَل بٌذ د

 اًتخبة حذاکثش  دٍ دسع بِ پیطٌْبد استبد ساٌّوب اص هجوَعِ صیش     

 تعذاد ٍاحذ کذ دسع ًبم دسع سدیف
 3 2222257 ای ٍ ٍفقی گفتبس پشداصش آسایِ 1
 3 2222314 افضاسی ًشم سادیَ 2
 3 2222080 سین بی حسگش ّبی ضبکِ  3
 3 2222089 ضبکِ بی سین 4
 3 2222373 دیجیتبل ٍیذئَ پشداصش 5
 3 2222378 دیجیتبل ّبی سیگٌبل تحلیل دس هببحثی 6

 


