برنامه  8ترمه کارشناسی مهندسی مخابرات (ٍرٍدی  99بِ بعذ)
ترم اٍل

ترم دٍم

ترم ظَم

ترم چْارم

ترم پٌجن

ترم ؼؽن

ترم ّفتن

ترم ّؽتن

برًاهًَِیعی کاهپیَتر
ٍ3احذپایِ

ریاضی عوَهی 9
ٍ 3احذپایِ
(پیػًیاز :ریاضی عوَهی
)1

ریاضیات هٌْذظی
ٍ3احذ اصلی
(پیػ ًیاز:ریاضی عوَهی  ٍ 9هعادالت
دیفراًعیل)

هاؼیي ّای الکتریکی 1
ٍ9احذ اصلی
(پیػًیاز :هذارّای الکتریکی )1

ظیعتن ّای دیجیتال9
ٍ3احذ اصلی
(پیؽٌیاز:ظیعتن ّای دیجیتال )1

هیذاى ّا ٍ اهَاج
ٍ 3احذتخصصی الساهی
(پیػًیاز:الکترٍهغٌاطیط)

ریسهَج ٍ آًتي
ٍ3احذ تخصصی الساهی
(پیؽٌیاز :هیذاىّا ٍ اهَاج)

فیلتر ٍ ظٌتس هذار
ٍ 3احذ تخصصی اًتخابی
(پیػًیاز :ظیگٌالْا ٍ ظیعتوْا ٍ اصَل
الکترًٍیك)

فیسیك (9الکتریعیتِ ٍ
هغٌاطیط)
ٍ 3احذپایِ
(پیػًیاز :فیسیك )1

الکترٍهغٌاطیط
ٍ3احذ اصلی
پیػ ًیاز:ریاضی عوَهی  ٍ 9فیسیك)9

هذارّای الکتریکی 9
ٍ 9احذ اصلی
(پیػًیاز :هذارّای الکتریکی )1

اصَل ظیعتن ّای هخابراتی
ٍ3احذ اصلی
(پیؽٌیاز:ظیگٌال ّا ٍ ظیعتن ّا ٍ
احتوال هٌْذظی)

الکترًٍیك3
ٍ 3احذ اختیاری
(پیؽٌیاز:الکترًٍیك)9

هخابرات دیجیتال
ٍ 3احذ تخصصی الساهی
(پیػًیاز:اصَل ظیعتوْای
هخابراتی)

ؼبکِ ّای هخابراتی
ٍ 3احذ تخصصی اًتخابی
(پیػًیاز :اصَل ظیعتن ّای هخابراتی)

فیسیك (1حرارت ٍ
هکاًیك)
ٍ 3احذپایِ

هعادالت دیفراًعیل
ٍ3احذ پایِ
(ّوٌیاز :ریاضی عوَهی ) 9

هذارّای الکتریکی 1
ٍ3احذ اصلی
(ّوٌیاز :هعادالت دیفراًعیل ٍ
فیسیك)9

ظیگٌالْا ٍ ظیعتن ّا
ٍ 3احذ اصلی
(پیػًیاز :ریاضیات هٌْذظی)

ظیعتن ّای کٌترل خطی
ٍ3احذ اصلی
(پیؽٌیاز:ظیگٌال ّا ٍ ظیعتن ّا ٍ
هذارّای الکتریکی )9

هذارّای هخابراتی
ٍ 3احذ تخصصی الساهی
(پیػًیاز:اصَل الکترًٍیك ٍ
اصَل ظیعتوْای هخابراتی )

پردازغ ظیگٌالْای دیجیتال
ٍ 3احذ تخصصی الساهی
(پیػًیاز :ظیگٌالّا ٍ ظیعتن-
ّا)

ظیعتوْای هخابرات ًَری
ٍ 3احذ تخصصی اختیاری
(پیػًیاز :اصَل ظیعتوْای هخابراتی ٍ
هیذاى ّا ٍ اهَاج)

کارگاُ عوَهی
ٍ 1احذپایِ

آز فیسیك 9
ٍ 1احذپایِ
(ّوٌیاز :فیسیك )9

زباى تخصصی برق
ٍ 9احذ اصلی
(پیػ ًیاز :زباى اًگلیعی)

الکترًٍیك 1
ٍ 9احذ اصلی
(پیػًیاز :هذارّای الکتریکی)1

هاؼیي ّای الکتریکی 9
ٍ9احذ اصلی
(پیػًیاز :هاؼیي ّای الکتریکی )1

هباحث ٍیصُ در هخابرات
ٍ 3احذ اختیاری

* آز هذارّای هخابراتی
ٍ1احذ تخصصی الساهی
(پیؽٌیاز :هذارّای هخابراتی)

هخابرات بی ظین
ٍ 3احذ اختیاری
(پیػًیاز : :اصَل ظیعتوْای هخابراتی)

آزفیسیك 1
ٍ 1احذپایِ
(ّوٌیاز :فیسیك)1

کارگاُ برق
ٍ 1احذاصلی
(پیػًیاز :کارگاُ عوَهی )

هحاظبات عذدی
ٍ 9احذ پایِ
(پیػ ًیاز :ریاضی عوَهیٍ 9
برًاهِ ًَیعی )

ظیعتن ّای دیجیتال1
ٍ3احذ اصلی
(ّوٌیاز:الکترًٍیك )1

الکترًٍیك 9
ٍ 9احذ اصلی
(پیػًیاز :الکترًٍیك)1

آز ظیعتوْای کٌترل خطی
ٍ 1احذ اصلی
(پیػًیاز :کٌترل خطی)

پرٍشُ کارؼٌاظی
ٍ 3احذ تخصصی الساهی
(بعذ از ٍ 111احذ)

* آز ریسهَج ٍ آًتي
ٍ 1احذ تخصصی الساهی
(ّوٌیاز):

ًقؽِ کؽی هٌْذظی
ٍ 1احذ اصلی

آؼٌایی با هٌْذظی برق
ٍ1احذ اصلی

احتوال هٌْذظی
ٍ 3احذپایِ
(پیػًیاز :ریاضی عوَهی )9

آز ظیعتن ّای دیجیتال 1
ٍ 1احذ اصلی
(ّنًیاز :ظیعتن ّای دیجیتال )1

آز الکترًٍیك
ٍ 1احذ اصلی
(ّنًیاز :الکترًٍیك )9

آز هاؼیٌْای الکتریکی 1
ٍ 1احذ اصلی
(پیػًیاز :هاؼیٌْای
الکتریکی )1

کارآهَزی
ٍ 9احذ تخصصی الساهی
(بعذ از ٍ 91احذ)

*آز هخابرات دیجیتال
(پیؽٌیاز :هخابرات دیجیتال)
یا
*آز پردازغ ظیگٌالْای دیجیتال
(پیؽٌیاز :پردازغ ظیگٌالْای دیجیتال)
ٍ 1احذ تخصصی الساهی

زباى اًگلیعی
ٍ 3احذ عوَهی

زباى فارظی
ٍ 3احذ عوَهی

عوَهی هعارف3
ٍ9احذ
یك درض از هجوَعِ
تاریخ ٍ توذى اظالهی

اقتصاد هٌْذظی
ٍ 3احذ اصلی
(پیػًیازً:ذارد)

تحلیل ظیعتن ّای اًرشی الکتریکی 1
ٍ3احذ اصلی
(پیؽٌیاز هاؼیٌْای الکتریکی )9

آز ظیعتن ّای دیجیتال 9
ٍ 1احذ اصلی
(پیؽٌیاز :از ظیعتوْای
دیجیتال ّ ٍ1نًیاز با
ظیعتن ّای دیجیتال)9

تربیت بذًی 9
ٍ 1احذ عوَهی

عوَهی هعارف1
ٍ9احذ
یك درض از هجوَعِ
اخالق اظالهی

عوَهی هعارف9
ٍ9احذ
یك درض از هجوَعِ
آؼٌایی با هٌابع اظالهی

تربیت بذًی 1
ٍ 1احذ عوَهی

داًػ خاًَادُ ٍ جوعیت
ٍ 9احذ عوَهی

آز هذارّای الکتریکی ٍ اًذازگیری
ٍ 1احذ اصلی
(پیػًیاز :هذارّای الکتریکی )1

عوَهی هعارف6
ٍ9احذ
یك درض از هجوَعِ
اًقالب اظالهی

عوَهی هعارف4
ٍ9احذ
یك درض از هجوَعِ
هباًی ًظری اظالم

عوَهی هعارف5
ٍ9احذ
یك درض دیگر از هجوَعِ
هباًی ًظری اظالم

ٍ 17احذ

ٍ 17احذ

ٍ 19احذ

ریاضی عوَهی 1
ٍ 3احذپایِ

ٍ 91احذ

واحذهای درسی :عمومی  22واحذ  ،پایه  22واحذ  ،اصلی  15واحذ  ،تخصصی الزامی  22واحذ  ،تخصصی انتخابی  2واحذ
* انتخاب  2آزمایشگاه از چهار آزمایشگاه الزامی است.

ٍ 91احذ
 ،تخصصی اختیاری  52واحذ

ٍ 17احذ

ٍ 16احذ

ٍ 14احذ

