
 

 

 

 

 پیًستٍواکارشىاسی چارت ترمیک 

 مخابرات اوتقال

 مًسسٍ آمًزش عالی مُرآییه

 

 

 

 



 
 ویمسال ايل

 وام درس ردیف
 تعذاد ياحذ

 َمىیاز پیشىیاز
 عملی وظری

    3 * ّب تجشیِ ٍ تحلیل عیغتن 1

    2 * فیشیک هَج، ارتعبػ ٍ ًَر 2

    3 * الکتزٍهغٌبطیظ 3

    3 ریبضیبت کبربزدی 4

    3 آهبر ٍ احتوبالت در هخببزات 5

   1 3 هحبعببت عذدی ٍ بزًبهِ عبسی پیشزفتِ 6

    2 2اًذیشِ اعالهی  7

  1 19 جمع ياحذَا

 ویمسال ديم

 وام درس ردیف
 تعذاد ياحذ

 َمىیاز پیشىیاز
 عملی وظری

  3 تکٌَلَصی هخببزات 1
 تجشیِ ٍ تحلیل عیغتن ّب

 ریبضیبت کبربزدی

 آهبر ٍ احتوبالت در هخببزات

 

2 
ى کبهپیَتز ٍ کبربزد آى در عبسهب

 ّبی هخببزاتی عیغتن
  )دیجیتبل( 1هذار هٌطقی  1 2

  تکٌَلَصی الکتزًٍیک 1  کبرگبُ الکتزًٍیک 3

   1 1 سببى تخصصی در عیغتن ّبی اًتقبل 4

   1  کبرگبُ هخببزات 5

  الکتزٍهغٌبطیظ  3 ّب ٍ اهَاج هیذاى 6

  ًَر ٍ فیشیک هَج، ارتعبػ 1  * ًَر ٍ آسهبیشگبُ فیشیک هَج، ارتعبػ 7

    3 هببحث ٍیضُ کبربزدی در هخببزات 8

   1  2تزبیت بذًی  9

    2 تبریخ اعالم 11

  6 14 جمع ياحذَا
 



 

 

 ببشذ. ٍط اجببری هیى ایي درًذاگذر* 

 

 ايل ویمسال تابستان

 وام درس ردیف
 تعذاد ياحذ

 َمىیاز پیشىیاز
 عملی وظری

   5/1  * 1کبرآهَسی  1

  فیشیک هَج، ارتعبػ ٍ ًَر  4 ** هقذهِ ای بز آًتي ٍ اًتشبر اهَاج 2

 عبعت 375* اٍلیي تببغتبى پظ اس گذراًذى دٍ تزم ٍ در هزاکش آهَسػ هخببزات بصَرت تئَری ٍ عولی بِ هذت 

 گذراًذُ ایذ ًیبسی بِ گذراًذى ایي درط ًیغت.* در صَرتی کِ ایي درط را در دٍرُ کبرداًی * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ویمسال سًم

 وام درس ردیف
 تعذاد ياحذ

 َمىیاز پیشىیاز
 عملی وظری

1 
 ّبی اًتقبل شْزی راُ دٍر عیغتن

2 1 
 تکٌَلَصی هخببزات

 هقذهِ ای بز آًتي ٍ اًتشبر اهَاج
 

2 
اصَل قطعبت هبیکزٍیَ در 

 ّبی هخببزاتی شبکِ
3  

 ّب ٍ اهَاج هیذاى
 

  3 ّب در ایزاى ّبی اًتقبل دادُ شبکِ 3
 تکٌَلَصی هخببزات، 

ى کبهپیَتز ٍ کبربزد آى در عبسهب

 ّبی هخببزاتی عیغتن

 

4 
اصَل کبربزد هخببزات ًَری در 

 شبکِ
2  

 تکٌَلَصی هخببزات

 فیشیک هَج، ارتعبػ ٍ ًَر
 

  تکٌَلَصی هخببزات 1  آسهبیشگبُ هخببزات 5

6 
ریش پزداسًذُ ٍ کبربزد آى در 

 هخببزات
3  

عبسهبى کبهپیَتز ٍ کبربزد آى در 

 ّبی هخببزاتی عیغتن
 

    2 ّبی آىاًقالة اعالهی ٍ ریشِ 7

 0 2 ّبی سًذگی هْبرت 8
در صَرت عذم ًگذراًذى در هقطع 

 کبرداًی
 

  2 17 جمع ياحذَا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ویمسال چُارم

 درسوام  ردیف
 تعذاد ياحذ

 َمىیاز پیشىیاز
 عملی وظری

 1  ّبی اًتقبل آسهبیشگبُ عیغتن 1
ّبی اًتقبل شْزی راُ  عیغتن

 دٍر، آسهبیشگبُ هخببزات
 

  2 ای ٍ کبربزد آى در ایزاى هخببزات هبَّارُ 2
 ّبی اًتقبل شْزی راُ دٍر عیغتن

 هقذهِ ای بز آًتي ٍ اًتشبر اهَاج
 

 1  1آسهبیشگبُ هبیکزٍیَ ٍ آًتي  3
اصَل قطعبت هبیکزٍیَ در 

 ّبی هخببزاتی شبکِ
 

4 
بزرعی ٍ هشخصبت کبربزدی فیبز ًَری 

 ّب در شبکِ
2  

اصَل قطعبت هبیکزٍیَ در 

ّبی هخببزاتی، اصَل کبربزد  شبکِ

 هخببزات ًَری در شبکِ

 

  ّب در ایزاى دادُّبی اًتقبل  شبکِ 1  ّب ّبی اًتقبل دادُ آسهبیشگبُ شبکِ 5

6 
ّبی اًتقبل دیجیتبل شْزی ٍ راُ  عیغتن

 دٍر
  ّبی اًتقبل شْزی راُ دٍر عیغتن  3

  ّبی اًتقبل شْزی راُ دٍر عیغتن  3 ّبی رادیَیی هتحزک عیغتن 7

 1  آسهبیشگبُ هخببزات ًَری 8
اصَل کبربزد هخببزات ًَری در 

 شبکِ
 

 1 2 ّبی اًتقبل طزاحی ٍ هٌْذعی شبکِ 9
اصَل قطعبت هبیکزٍیَ در 

 ّبی هخببزاتی شبکِ

بزرعی ٍ هشخصبت 

کبربزدی فیبز ًَری 

ّب، هخببزات  در شبکِ

ای ٍ کبربزد  هبَّارُ

 آى در ایزاى

    2 تفغیز هَضَعی قزآى 11

 5 14 جمع ياحذَا

                                                           
 خَاّذ کزد.اًتخبة  ّب سهبیشگبُ ریشپزداسًذُآدرط یک ٍاحذی  ىآببشذ بِ جبی  ط را در دٍرُ کبرداًی گذراًذُایي دراگز داًشجَیی 1



 

 

 
 

 

 

 

 ویمسال تابستان ديم

 وام درس ردیف
 تعذاد ياحذ

 َمىیاز پیشىیاز
 عملی وظری

   5/1  * 2کبرآهَسی  1

  عبل آخز 3 پزٍصُ 2

 ياحذ پريژٌ 3+ 5/1  جمع ياحذَا

 عبعت 375( بِ هذت O.T.J* پظ اس اتوبم دٍرُ )

 

 )هشتول بز پزٍصُ ٍ درٍط تخصصی اجببری ٍاحذ، 14 :درٍط اصلی ٍاحذ، 10 :ٍاحذ، درٍط پبیِ 9 :تَضیحبت: درٍط عوَهی

ٍاحذ اس ایي درٍط شبهل تجشیِ ٍ تحلیل عیغتن ّب،  9: گذراًذى ٍاحذ، درٍط جبزاًی 6ٍاحذ، درٍط اختیبری:  34 :کبرآهَسی(

 فیشیک هَج ٍ ارتعبػ ًَر، آسهبیشگبُ فیشیک هَج ٍ ارتعبػ ًَر ٍ الکتزٍ هغٌبطیظ اجببری هی ببشذ.

 


