
 

 

 تعالي بسمه                                                   

 

از طرف گروه مخابرات براي شما آرزوي موفقيت  ،۹۳۱۱ورودي  يتحصيالت تکميل انضمن خيرمقدم به دانشجوي

 نمايم:نکات زير جلب ميدارم و توجه شما را به 

 گروه مخابرات -مقطع تحصيالت تکميلي مهندسي برق ۹011-۹۳۱۱سال اول  نيمبراي انتخاب واحد ليست دروس 

 دانشجويان دکترا:

ست دروس يل ارسال فرماييد تا )nozhat@sutech.ac.ir( ر گروهيل به مديميا يك در دانشگاه، نام ثبتدادن فرآيند  انجامبعد از 

لطفا در ايميلي كه  د.يانتخاب واحد هستهنگام و شما موظف به اخذ همان دروس در  شودرسال اتان يسال اول برا يمشما در ن

 پ داشته باشد را نيز ارسال فرماييد.ا كه واتس، شماره موبايلي فرستيد، ضمن معرفي كامل خود مي

 ارشد: يدانشجويان کارشناس

 دانشجويان گرايش سيستم

را در  دروس )الف(ايد، بايد های ديگر مهندسي برق )الکترونيك، قدرت، كنترل( به مخابرات تغيير گرايش دادهچنانچه از گرايش

 انتخاب واحد اخذ كنيد. 

را در دوران كارشناسي نگذرانديد،  "جيتالپردازش سيگنال دي"چنانچه گرايش مقطع كارشناسي شما مخابرات بوده، اما درس 

 را در انتخاب واحد اخذ كنيد. دروس )ب(بايد 

 را در انتخاب واحد اخذ كنيد. دروس )ج(صورت، بايد در غيراين

 گرايش سيستم )الف(

 شماره درس دروس جبراني

 1122111-11 مخابرات ديجيتال 1

 1122111-11 پردازش سيگنال ديجيتال 2

  دروس تخصصي 

 1122111-11 فرآيندهای تصادفي 1

 1122111-11 كدگذاری كانال 2

 گرايش سيستم )ب(

 شماره درس دروس جبراني

 1122111-11 پردازش سيگنال ديجيتال 1

  دروس تخصصي

 1122111-11 فرآيندهای تصادفي 1

 1122111-11 كدگذاری كانال 2

 1122111-11 های راداریاصول و سيستم 1
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 گرايش سيستم )ج(

 شماره درس دروس تخصصي 

 1122111-11 فرآيندهای تصادفي 1

 1122111-11 كدگذاری كانال 2

 1122111-11 های راداریاصول و سيستم 1

 

 دانشجويان گرايش ميدان

را در  دروس )الف(ايد، بايد های ديگر مهندسي برق )الکترونيك، قدرت، كنترل( به مخابرات تغيير گرايش دادهچنانچه از گرايش

 انتخاب واحد اخذ كنيد. 

 را در انتخاب واحد اخذ كنيد. دروس )ب(صورت، بايد در غيراين

 گرايش ميدان )الف(

 شماره درس دروس جبراني

 1122111-11 ها و امواج ميدان 1

 1122121-11 ريزموج و آنتن 2

  دروس تخصصي 

 1122111-11 الکترومغناطيس پيشرفته 1

 1122111-11 رياضيات مهندسي پيشرفته 2

 گرايش ميدان )ب(

 شماره درس دروس تخصصي 

 1122111-11 الکترومغناطيس پيشرفته 1

 1122111-11 رياضيات مهندسي پيشرفته 2

1 
يا  2آنتن يکي از دو درس 

 2ريزموج 

11-1122111  

11-1122111 

 

 نکات تکميلي براي دانشجويان کارشناسي ارشد

و  بفرستيد )nozhat@sutech.ac.ir(ايميل به مدير گروه  در دانشگاه، يك نام ثبت دادن فرآيند بعد از انجام لطفا -۹

 مشخصات زير را ارسال فرماييد:

شماره موبايلي كه خانوادگي، شماره دانشجويي، دانشگاه مقطع كارشناسي، گرايش مقطع كارشناسي و  نام و نام

 پ داشته باشد.ا واتس
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 انتخاب درس  -2

نام دروس جبراني  . هزينه ثبتهستند زيردروس مطابق با جدول در دروه كارشناسي ارشد، دانشجويان موظف به گذراندن 

 ندارد. یبر عهده دانشجويان است و نمره اين دروس نيز در معدل آنها تاثير

بايست با راهنمايي و  كليه فعاليتهای آموزشي و پژوهشي دانشجو، از جمله انتخاب درس ميپس از انتخاب استاد راهنما، 

 تاييد استاد راهنما باشد.

 

 گرايش ميدان گرايش سيستم

 :يدروس جبران

 تاليجيمخابرات د 1

 تاليجيگنال ديپردازش س 2

 يالزام يدروس تخصص

 يتصادف یندهايفرآ 1

 شرفته مخابراتيپ یتئور 2

  :يانتخاب يدروس تخصص

شنهاد استاد ير به پي)انتخاب دو درس از چهار درس ز

 راهنما(

 شرفتهيتال پيجيگنال ديپردازش س 1

 كانال یكدگذار 2

 ميس يمخابرات ب یها ستميس 1

 يمخابرات یها شبکه 1

 :يارياخت يدروس تخصص

شنهاد استاد راهنما مطابق با يانتخاب سه درس به پ

 وزارت علوم يدرسچارت برنامه 
 

 :يدروس جبران

 ها و امواج دانيم 1

 زموج و آنتنير 2

 :يالزام يدروس تخصص

 شرفتهيس پيالکترومغناط 1

 شرفتهيپ يات مهندسياضير 2

 : يانتخاب يدروس تخصص

شنهاد استاد ير به پي)انتخاب دو درس از چهار درس ز

 راهنما(

 2زموج ير 1

 2آنتن  2

 سيدر الکترومغناط یعدد یها روش 1

 زموجيفعال ر یمدارها 1

 :يارياخت يدروس تخصص

شنهاد استاد راهنما مطابق با يانتخاب سه درس به پ

 وزارت علوم يچارت برنامه درس
 

 :يليالتحص فارغ يبرا يو پژوهش يدرس يتعداد کل واحدها

 واحد 1: يجبران

 واحد 1: يالزام يتخصص

 واحد 1: يانتخاب يتخصص

 واحد 1: یارياخت يتخصص

  واحد 2نار: يسم

 واحد 1نامه:  انيپا

 

 

 

 

 



 

 

 انتخاب استاد راهنما -۳

)زمان دقيق آن در ند نامه خود را انتخاب نماي سال اول استاد راهنمای پايان توانند حداكثر تا پايان نيم دانشجويان مي

توانند پس از آشنايي با زمينه فعاليت اساتيد، با  ميبدين منظور دانشجويان . جلسه معارفه به شما اطالع داده خواهد شد(

استاد راهنمای مورد عالقه خود صحبت نموده و پس از كسب موافقت ايشان، فرم تعيين استاد راهنما را امضا و تحويل 

 مدير گروه دهند.

ب استاد راهنما در اولين انتخا به منظورشود  با توجه به ظرفيت محدود هر يك از اساتيد برای پذيرش دانشجو، توصيه مي

فرصت پس از آشنايي با اساتيد و حوزه تحقيقاتي ايشان اقدام نماييد. از طرف ديگر در انتخاب زمينه فعاليت پژوهشي 

 پذير نيست. )متعاقبا استاد راهنما( دقت نماييد، چراكه تغيير استاد راهنما امکان

 

آموزشي و پژوهشي در جلسه معارفه که اوايل ترم با حضور اساتيد گروه در مورد نکات اطالعات بيشتر 

 به اطالع شما خواهد رسيد. ،شود ميمخابرات برگزار 

 

 

 با آرزوي موفقيت 

 گروه مخابراتمدير دکتر نزهت،   

  ۹۳۱۱مهر  


