
 آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

 دانشکده مهندسی برق

 ارشد رشته مهندسی برق )مخابرات(فرم تطبیق کارشناسی

  مخابرات نوری  های مخابراتیشبکه  مخابرات سیستم کد ملی شماره شناسایی نام و نام خانوادگی

     مخابرات امن و رمزنگاری  مخابرات میدان و امواج
 

 درس تخصصی نام
 )مخابرات سیستم(

 نام درس تخصصی نمره واحد
 های مخابراتی()شبکه

 نام درس تخصصی نمره واحد
 )مخابرات نوری(

 نمره واحد 

  3 **الکترومغناطیس پیشرفته  3 **تئوری پیشرفته مخابرات  3 ** تئوری پیشرفته مخابرات

  3 **مهندسی پیشرفتهریاضیات   3 **فرآیند تصادفی  3 **فرآیند تصادفی

  3 *الکترونیک نوری  3 * سوئیچینگ و مسیردهی در شبکه  3 *کدگذاری کانال

  3 *فیبر نوری  3 *های مخابراتیشبکه  3 *های مخابراتیشبکه

  3 *های مخابرات نوریسیستم  3 * های کامپیوتری پیشرفتهشبکه  3 *سیمهای مخابرات بیسیستم

  3 *فوتونیک  3 * مدیریت شبکه  3 *دیجیتال پیشرفتهپردازش سیگنال 

  3 مدوالسیون نوری  3 های مخابراتیمهندسی ترافیک در شبکه  3 تئوری اطالعات

  3 نور آماری  3 ایارتباطات چند رسانه  3 پردازش گفتار

  3 نور غیرخطی  3 الگوریتم شبکه  3 پردازش تصویر

  3 نور فوریه  3 مخابراتی هایطراحی شبکه  3 تئوری تخمین

  3 مکانیک کوانتومی  3 نظریه صف  3 فیلترهای وفقی

  3 فیبر نوری غیرخطی  3 های مخابرات نوریشبکه  3 ایمخابرات ماهواره

  3 نور کوانتومی  3 سازی و ارزیابی عملکرد شبکهمدل  3 های راداریاصول و سیستم

  3 گرهای نوریپردازش  3 نویسی شبکهبرنامه  3 مخابرات سلولی

         

تون انتخاب کرده باشد. انتخاب دو درس در هر گرایش گذراندن دروس ** و دو درس از دروس * و دو درس دیگر در هر ستون الزامی است. بنابراین دانشجو باید حداقل شش درس در هر س

  هماهنگی گروه تحصیالت تکمیلی بالمانع است.های دیگر با ها یا رشتهدیگر از همان ستون و بقیه ستون

  1 وصیت نامه حضرت امام )ره(  1 وصیت نامه حضرت امام )ره(  1 وصیت نامه حضرت امام )ره(

  3 ***میدان و امواج  3 ***های کامپیوتریشبکه  3 ***پردازش سیگنال دیجیتال

  3 *** ریزموج و آنتن )ریزموج یک(  3 ***)مخابرات دو(مخابرات دیجیتال   3 *** مخابرات دیجیتال )مخابرات دو(

  o 2روش تحقیق  o 2روش تحقیق  o 2روش تحقیق

  oo 2سمینار  oo 2سمینار  oo 2سمینار

  ooo 6پایان نامه  ooo 6پایان نامه  ooo 6پایان نامه

در نیمسال اول یا دوم الزامی است.  oجبرانی گذراندن دروس جبرانی *** با نظر گروه تحصیالت تکمیلی و در نیمسال اول یا دوم تحصیل باید انتخاب و نمره قبولی اخذ نمایند. اخذ درس 

 آخرین درس باید باشد. oooدر نیمسال سوم به بعد و اخذ درس پایان نامه  ooاخذ درس سمینار 

 درسنام 
 **تخصصی الزامی

 واحد( 6)

 تخصصی اختیاری *تخصصی انتخابی
 پایان نامه سمینار

 مجموع واحدها

واحد( 11) بدون درس جبرانی  

  6 2   6 تعداد واحد گذرانده شده
 

 امضاء استاد راهنما   عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی 

 استاد راهنما
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... .جناب آقای/سرکار خانم دکتر

 
نام و نام خانوادگی 

 استاد مشاور
 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................جناب آقای/سرکار خانم دکتر 

 

ارشد و فرم تطبیق فوق همراه با ریزنمرات ارائه شده توسط دانشجو و تایید استاد با سالم و احترام. با توجه به درخواست دانشجو مبنی بر تکمیل دوره تحصیل کارشناسی -اداره محترم آموزش

یلی براساس برنامه درسی دوره تحصیالت تکم التحصیلی دانشجو از نظر گروه تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برقپژوهشی، فارغمحترم راهنما، در صورت رعایت کلیه قوانین آموزشی و 

 بالمانع است. 16/4/1332مصوبه هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 

 ه مهندسی برقگروه تحصیالت تکمیلی دانشکد


