
 (10/10/9102)بروز رسانی شده در تاریخ                                                                                            به بعد 29برای ورودی های مخابرات برنامه ترمی 

 
 سیستمهای مخابرات نوری( ، 9الکترونیک ) الکترونیک آنالوگ(، صول سیستمهای مخابراتی)ا شبکه های مخابراتی(، 9الکترونیک  سیگنال و سیستم و) فیلتر و سنتز مدار : از میان دو درس تخصصی انتخابی سه واحدی** 

 (9، جبر خطی )ریاضی (برنامه نویسی کامپیوتر) برنامه سازی پیشرفته(، اصول سیستمهای مخابراتی) مخابرات بی سیم(، اصول سیستمهای مخابراتی و میدان وامواج)

 راهنمای چارت واحد 90دوم ترم  واحد 18 سومترم  واحد 17 چهارمترم  واحد 17 پنجمترم  واحد9+17 ششمترم  واحد 18 هفتمترم  واحد 16 هشتمترم  واحد 17ترم اول 

 دروس عمومی

 واحد 99

 همنیاز

 پیشنیاز

 دروس پایه

 واحد 96

 دروس اصلی

 واحد 51

دروس تخصصی 

 واحد 93الزامی 

دروس تخصصی 

 واحد 6انتخابی 

 دروس اختیاری

 واحد 14 

 فارسی

[3] 

 عمومیزبان 

[3] 

برنامه نویسی 

 [3کامپیوتر ]

 1ریاضی 

[3] 

نقشه کشی 

 [1مهندسی ]

 1فیزیک 

[3] 

آشنایی با مهندسی 

 [1برق ]

 1عمومی 

[9] 

 1تربیت بدنی 

[1] 

 کارگاه عمومی

[1] 

 9ریاضی 

[3] 

 معادلات دیفرانسیل

[3] 

 1فیزیک آز 

[1] 

 9فیزیک 

[3] 

 9آز فیزیک 

[1] 

 9 عمومی

[9] 

 3عمومی 

 [9] 

 محاسبات عددی

[9] 

 ریاضی مهندسی

 [3] 

 الکترومغناطیس

 [3] 

 احتمال مهندسی

[3] 

 1مدار الکتریکی 

[3] 

 اقتصاد مهندسی

 [3] 

 9تربیت بدنی 

[1] 

 4 میعمو

[9] 

 سیگنال و سیستم

 [3] 

 1ماشین الکتریکی 

 [9] 

 9مدار الکتریکی 

[9] 

 1سیستم دیجیتال 

 [3] 

 1الکترونیک 

 [9] 

آز مدار و اندازه 

 [1گیری ]

 1اختیاری 

[9] 

 زبان تخصصی

 [9] 

 کنترل خطی

[3] 

اصول سیستمهای 

 [3مخابراتی ]

 9سیستم دیجیتال 

 [3] 

 1آز دیجیتال 

 [1] 

 آز الکترونیک

 [1] 

 9الکترونیک 

 [9] 

 کنترل خطیآز 

[1] 

 9آز دیجیتال 

 [1] 

 1آز ماشین 

 [1] 

های سیستم تحلیل

 [3]1لکتریکیاانرژی 

 میدان و امواج

[3] 

یگنال سپردازش 

  [3] یجیتالد

[3] 

 مخابرات دیجیتال

 [3] 

 ریزموج و آنتن

 [3] 

 4اختیاری 

[3] 

 5اختیاری 

[3] 

 واحد( 100)بعد  [9کارآموزی ]

 [3پروژه کارشناسی]

 واحد( 100)گذراندن 

تخصصی زمایشگاه آ

 [ *1] 1الزامی 

 واحد از دروس زیر( 14دروس اختیاری )

[ 3مباحث ویژه] 

[ 9علوم و معارف دفاع مقدس] 

دروس و آز کارشناسی مهندسی برق و کامپیوتر و فن آوری اطلاعات 

 مهندسی برق و کامپیوتر و فن آوری اطلاعاتتحصیلات تکمیلی دروس 

حداکثر دو درس از سایر رشته ها 
(، مدارهای مخابراتیهمنیاز ) مدارهای مخابراتی(، آز مخابرات دیجیتالنیاز هم) آز مخابرات دیجیتال اندن سه آزمایشگاه از بین این چهارتا الزامی است:گذر* 

 ریزموج و آنتن()همنیاز  ریزموج و آنتن(، آز ی دیجیتالاپردازش سیگناله)همنیاز  ی دیجیتالاپردازش سیگنالهآز 

تخصصی  آزمایشگاه

 [ *1] 9الزامی 

تخصصی  آزمایشگاه

 [ *1] 3الزامی 

 6عمومی 

[9] 
دانش خانواده و 

 [9]جمعیت 

  1 انتخابی

[3] ** 

  9 انتخابی

[3] ** 

 

 مخابراتی مدار

 [3] 

 5عمومی 

[9] 

 9اختیاری 

[3] 

 9ماشین الکتریکی 

 [9] 

 3اختیاری 

[3] 

 [1کارگاه برق  ]


