
  )مخابرات آخر گرایشنیمسال  3(رشته مهندسی برق برنامه پیشنهادي مقطع کارشناسی 

  واحد عملی: واحد نظري          ع: ن    
  

  نیاز پیش  نیاز هم  واحد  نوع درس  نام درس  
      ن 2  عمومی  )اسالمی منابع با آشنایییکی از دروس گرایش (عمومی معارف   نیمسال
 هاي کنترل خطی سیستم  ع 1  اصلی  یهاي کنترل خط آز سیستم  ششم

 1هاي دیجیتال  آز سیستم 2هاي دیجیتال  سیستم ع 1  اصلی  2هاي دیجیتال  آز سیستم  

 هاي مخابراتی سیستم و اصول 2الکترونیک   ن 3  تخصصی الزامی  مدارهاي مخابراتی  

 الکترومغناطیس و ریاضیات مهندسی  ن 3  تخصصی الزامی  ها و امواج میدان  19

 هاي مخابراتی اصول سیستم  ن 3  تخصصی الزامی  مخابرات دیجیتال  احدو

 ها ها و سیستم سیگنال  ن 3  تخصصی الزامی  هاي دیجیتال پردازش سیگنال  

    3  تخصصی اختیاري  درس تخصصی اختیاري با موافقت گروه  
  

  

  

  

  

  

  نیاز پیش  نیاز هم  واحد  نوع درس  نام درس  
 ها و امواج میدان  ن 3  الزامیتخصصی   ریزموج و آنتن  نیمسال

  مخابرات دیجیتال ع 1  تخصصی الزامی  *آز مخابرات دیجیتال  هفتم

  مدارهاي مخابراتی ع 1  تخصصی الزامی  *آز مدارهاي مخابراتی  

  ریزموج و آنتن ع 1  تخصصی الزامی  *آز ریزموج و آنتن  

  نیازي درس مربوطه با رعایت پیش  نیازي درس مربوطه با رعایت هم  ن 3  صصی انتخابیتخ  )جدول زیر( مخابراتیکی از دروس تخصصی انتخابی گرایش   17
  نیازي درس مربوطه با رعایت پیش  نیازي درس مربوطه با رعایت هم  ن 3  تخصصی انتخابی  )جدول زیر( مخابراتیکی دیگر از دروس تخصصی انتخابی گرایش   واحد
      ن 3  تخصصی اختیاري  مباحث ویژه در مهندسی برق  
    سال سوم یا چهارم  ن 2  عمومی  کارآفرینی  

  .هاي قبل سالدر نیم پیش از آن "هاي دیجیتال پردازش سیگنال "درس  گذراندنتعویض نمود، البته در صورت  "هاي دیجیتال آز پردازش سیگنال"ها را با  شگاهیآزما ایناز یکی توان  می*

   

  )از مجموعهدو درس ( مخابراتگرایش  دروس تخصصی انتخابی
 نیاز پیش نیاز هم واحد  نام درس  ردیف

 2ها و الکترونیک  ها و سیستم سیگنال  ن 3  فیلتر و سنتز مدار 1

 هاي مخابراتی اصول سیستم  ن 3  هاي مخابراتی شبکه 2

 2الکترونیک  هاي کنترل خطی سیستم ن 3  3الکترونیک  3

 ها و امواج ابراتی و میدانهاي مخ اصول سیستم  ن 3  هاي مخابرات نوري سیستم 4

 هاي مخابراتی اصول سیستم  ن 3  سیم مخابرات بی  5

 نویسی کامپیوتر برنامه  ن 3  سازي پیشرفته برنامه  6

 2ریاضی عمومی   ن 3  جبرخطی  7

 واحد 6: کل واحد موردنیاز

  
  

  

  

  نیاز پیش  نیاز هم  واحد  نوع درس  نام درس  
      ن 2  عمومی  جمعیت و خانواده دانش  نیمسال
 واحد 100پس از حداقل   3  تخصصی الزامی  پروژه کارشناسی  هشتم

 واحد 100پس از حداقل   2  تخصصی الزامی  کارآموزي  

      3  تخصصی اختیاري  گروه موافقتدرس تخصصی اختیاري با   
      3  تخصصی اختیاري  گروه موافقتدرس تخصصی اختیاري با   15

      2  تخصصی اختیاري  روهگ موافقتدرس تخصصی اختیاري با   واحد
  

  


