
  آباددانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف

  دانشكده مهندسي برق

  فرم تطبيق دكتري رشته مهندسي برق

  گرايش  نيمسال امتحان جامع  كد ملي  شماره شناسايي  نام و نام خانوادگي

  مخابرات        

 

  دروس جبراني
  .)گرددتعداد واحد و نمره اين دروس در مرحله آموزشي و معدل دوره لحاظ نمي. بگذرانند 14تحصيالت تكميلي دانشكده را با حداقل نمره شدگان بايد دروس جبراني به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد كميته پذيرفته(

  .)اخذ دروس جبراني در نيمسال اول يا دوم الزامي است(

 نمره واحد عنوان درس نمره واحد عنوان درس

    3      2 نويسي پيشرفته، مقاله و رسالهروش تحقيق

    3      2  زبان تخصصي پيشرفته
  

  تاريخ تصويب پروپوزال

  در دانشكده

  تاريخ تصويب پروپوزال

  در شوراي پژوهشي

  )واحد 6هر نيمسال (واحدي  18نامه نيمسال ثبت نام پايان
  تاريخ اخذ كد پژوهشي

  دفاعتاريخ پيش

  تاريخ دفاع  13..........-..........  13..........-..........  13..........-..........

    �دوم  �نيمسال اول   �دوم  �نيمسال اول   �دوم  �نيمسال اول     
  

  
  

  انتخاب شش درس سه واحدي از دروس جدول زير با نظر استاد راهنما و گروه آموزشي

  نمره  نام درس  نمره  نام درس  نمره  نام درس  نمره  نام درس

    محاسبات توري     هاي كامپيوتري پيشرفتهشبكه    پيشرفتهتئوري اطالعات     ايارتباطات چندرسانه

    مخابرات سلولي    هاي مخابرات نوريشبكه    تئوري آشكارسازي    هاي رادارياصول و سيستم

    مخابرات طيف گسترده    هاي مخابراتيشبكه    جنگ الكترونيك    رساناي ريز موجافزارهاي نيم

    مخابرات كوانتومي    هاي مخابراتيشبكه    دايادهاي گرين در الكترومغناطيس    امنيت شبكه

    ايمخابرات ماهواره    هاي مخابراتيطراحي شبكه    رمزنگاري    اي ريزنواييآنتن آرايه

    مدارهاي فعال ريزموج    فرامواد    رمزنگاري پيشرفته    آنتن دو

    سازي و ارزيابي عملكرد شبكهمدل    فرآيند تصادفي    هاي عددي در الكترومغناطيسروش    هاي مدار چاپيآنتن

    مدوالسيون نوري    فناوري تراهرتز    هاي مجانبي در الكترومغناطيسروش    نويسي شبكهبرنامه

     مديريت شبكه    فوتونيك    رياضيات رمزنگاري    پراكندگي امواج

    مكانيك كوانتومي    فيلترهاي وفقي    رياضيات مهندسي پيشرفته    پردازش تصوير

    هاي مخابراتيمهندسي ترافيك در شبكه    فيبر نوري    ريز موج دو    پردازش سيگنال ديجيتال پيشرفته

    نانو فتونيك    فيبر نوري غيرخطي    ريز موج فتونيك    پردازش گفتار

    نظريه صف    الكترومغناطيس پيشرفته    سازگاري الكتورمغناطيسي    پردازشگرهاي نوري

    نور آماري    كدگذاري كانال    سنجش از دور    هاي امن در شبكهپروتكل

    نور غيرخطي    الكترونيك نوري     سوئيچينگ و مسيردهي در شبكه    پيچيدگي محاسبات

    نور فوريه    كد گذاري كانال پيشرفته    هاي تشخيص نفوذسيستم    تئوري اطالعات

    نور كوانتومي    شبكهالگوريتم     سيمهاي مخابرات بيسيستم    مخابراتتئوري پيشرفته 

    نگاري اطالعاتنهان    ليزر    هاي مخابرات نوريسيستم    تئوري تخمين



  

  

  آباددانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف

  دانشكده مهندسي برق

  فرم تطبيق دكتري رشته مهندسي برق

  نكات مهم
  .)استتنظيم شده 16/4/1392ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورخ جلسه شوراي برنامه 836اين فرم براساس برنامه درسي دوره تحصيالت تكميلي مصوبه (

  .)شودميهرگونه تغيير از طريق تابلو اعالنات دانشكده به اطالع دانشجو رسانده(
  .شوداخذ مجدد دروسي كه دانشجو در يكي از مقاطع تحصيلي قبلي گذرانده است مجاز نيست و جزء واحدهاي دوره محسوب نمي

  .ها را با تاييد گروه آموزشي اخذ نمايدها و گرايشتواند دروس تحصيالت تكميلي ساير رشتهدانشجو مي

  .كنندنام ميشوند، در مرحله تدوين رساله ثبتدانشجوياني كه در ارزيابي جامع پذيرفته مي

  .شودنامه دوره دكتري انجام ميارزيابي رساله مطابق با ضوابط آئيننام و اخذ واحدهاي پژوهشي لزوماً به معني تصويب و قبول رساله نيست و ثبت

ه اور تهيه نمايد تا با تاييد آنان در كميته تخصصي بررسي و پيشنهاد رسالدانشجو موظف ايت حداكثر ظرف يك نيمسال پس از قبولي در ارزيابي جامع پيشنهاد رساله خود را با راهنمايي و همكاري اساتيد راهنما و مش

  .مطرح و از چارچوب كلي آن دفاع شود

  .ائه نمايندپس از تاييد پيشنهاد رساله در كميته مربوطه، دانشجو موظف است به شكل منظم گزارش پيشرفت تحقيق خود را به استاد راهنما و مشاورين ار

  .نمايدتخصصي بررسي و هدايت رساله ارائه ميبه كميته ) از آغاز مرحله پژوهش(دانشجو گزارش پيشرفت كار رساله را در انتهاي هر سال 

  .كتري خود در حضور هيات داوري دفاع نمايدپس از تكميل و تدوين رساله در موعد تعيين شده و تاييد كيفيت علمي و صحت مطالب آن از طرف استاد راهنما، دانشجو موظف است از رساله د

  .حداقل مرتبه علمي استادياري باشنداساتيد راهنما بايد از اعضاي هيات علمي دانشگاه با 
  

    نامهعنوان پايان

  نام و نام خانوادگي استاد مشاور دوم  نام و نام خانوادگي استاد مشاور  اول  نام و نام خانوادگي استاد راهنماي دوم  نام و نام خانوادگي استاد راهنماي اول

        

  

  

شده توسط دانشجو و تاييد و فرم تطبيق فوق همراه با ريزنمرات ارائه مخابراتدكتري برق گرايش با توجه به درخواست دانشجو مبني بر تكميل دوره . با سالم و احترام - اداره محترم آموزش

ظر تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسي برق براساس برنامه درسي دوره تحصيالت التحصيلي دانشجو از نمحترم، در صورت رعايت كليه قوانين آموزشي و پژوهشي، فارغراهنماي استاد 

مورخ  94/ص/31847/30و مطابق بخشنامه شماره  16/4/1392ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورخ تكميلي مصوبه هشتصد و سي و ششمين جلسه شوراي برنامه

  .المانع استسازمان مركزي دانشگاه آزاد ب 24/5/1394

  تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسي برق
  


