
 بخش مهندسی مخابرات -دانشکده مهندسی برق

 و موج گرایش میدان -مهندسی برق مخابرات کارشناسی ارشددوره دروس  جدول

واحد  6واحد سمینار و  2واحد درسی،  24پژوهشی(، الزم است دانشجویان -در دوره کارشناسی ارشد )شیوه آموزشی

شود کلیه دانشجویان دروس نیمسال اول خود را با مشاوره و تأیید مینامه را با موفقیت بگذرانند. اکیدا توصیه پایان

انتخاب و اخذ نمایند. ثبت نام نیمسال دوم به بعد با مشاوره و تأیید استاد  ،نماینده معرفی شده از طرف بخش مخابرات

 شود.راهنما انجام می

  الف( دروس جبرانی:

این دروس را اخذ  کارشناسی نگذرانده باشد باید در نیمسال اول که دانشجو دروس جدول ذیل را در دوره در صورتی 

 نماید.

 تعداد واحد کد درس نام درس ردیف
 3 2222043 جامواو  هامیدان 1
 3 2222238 (1ریز موج و آنتن ) ریز موج  2

 

ارائه، در نیمسال باید دروس ذیل را اخذ نماید )در نیمسال اول و در صورت عدم دانشجو  ب( دروس تخصصی الزامی:

 دوم(

 تعداد واحد کد درس نام درس ردیف
 3 2222263 الکترو مغناطیس پیشرفته 1
 3 2222205 ریاضیات مهندسی پیشرفته 2

 

 مجموعه زیر انتخاب دو درس به پیشنهاد استاد راهنما از چهار درس  :ج( دروس تخصصی انتخابی

 تعداد واحد کد درس نام درس ردیف
 3 2222354 2ریز موج  1
 3 2222009 2آنتن  2
 3 2222024 روش های عددی در الکترو مغناطیس  3
 3 2222355 مدارهای فعال ریز موج 4

 

 



 

 دروس زیر: از مجموعهر درس به پیشنهاد استاد راهنما هاچانتخاب  :د( دروس تخصصی اختیاری

 

 تعداد واحد کد درس نام درس ردیف
 2222356 3  (EMC)  سازگاری الکترو مغناطیسی 1

 3 2222357 پراکندگی امواج 2

 3 2222358 دایادهای گرین در الکترومغناطیس  3

 3 2222359 جنگ الکترونیک 4

 3 2222027 سنجش از دور 5

 3 2222367 فناوری تراهرنز 6

 3 2222370 ه ای ریز نوارییآنتن آرا 7

 3 --- های مجانبی در الکترو مغناطیسروش 8

 3 2222366 فرامواد 9

 3 2222375 آنتن های مدار جایی 10

 6 --- دروس تخصصی انتخابی باقیمانده 11

 3-1 --- آزمایشگاه تخصصی 12

 3 2222312  1- مباحث ویژه 13

 3 2222313 2 - مباحث ویژه 14

دروس تخصصی کارشناسی یا تحصیالت  15

 هاها و گرایشتکمیلی سایر رشته
--- 6 

دو درس تحصیالت تکمیلی مصوب  16

 دانشگاه 
--- 6 

 

 

 

 


