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 ابراهیم صالحی عمران

 ایی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهزیربرنامهرئیس شورای 

 طالعاتا ارتباطات و فناوری ایمهندسی حرفهناپیوسته رشته  برنامه درسی دوره کارشناسی

، برنامه 11/11/1911جلسه تاریخ  بیست و هشتمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 ب کرد:را به شرح زیر تصوی اطالعات ارتباطات و فناوری ایمهندسی حرفهرشته  کارشناسی ناپیوسته درسی دوره

آموزش عالی  هایموسسهو  هادانشگاهوارد  1044این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (1ماده 

 جرا است.شوند قابل امی

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به  (1ماده 

 یزیربرنامهمجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و آموزش عالی کشور که  هایموسسهو  هادانشگاهتمامی 

 .ودشمیآموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، برای اجرا ابالغ 

سال قابل اجرا است و پس از آن به  9مدت  به 1044-1041این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (9ماده 

 ارد.بازنگری نیاز د
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 مقدمه -1-1
در  يناورف نیبه ا ازیاقتصاد کشور و ن یبنائ ریز يهابخشاطالعات در  يو مهم ارتباطات و فناور یلزوم توجه به نقش اساس

 شدهگرفتهار بک هاييفناورو  یمخابرات هايیستمسو گسترده  عیسر العادهفوق شرفتیپ نیو همچن ياقتصاد ياهبرنامه نیتدو

 قیاز طر دند کهگر تیترب یتا متخصصان نمایدیم جابیارائه خدمات بهتر، ا يبرا يابزارها نیدر بهبود ا عیوس قیعم قاتیو تحق

مربوطه  یتخصص هايینهزمطالعات در ا يموجود در بخش ارتباطات و فناور يهايفناوربا  یو عمل یعلم ییو آشنا یدانش فن

 .باشند یدر سطح کارشناس طالعاتا يمشاغل خاص از مجموعه مشاغل ارتباطات و فناور ایشغل  يآماده تصد

 

 تعریف -1-2
 شامل هک بوده ياحرفه و نیف عالی آموزش يهارشته از یکیاطالعات  يو فناورارتباطات  یمهندس وستهیناپ یرشته کارشناس

 .ستا یرپذامکان شده، لحاظ برنامه در که عملی و نظري دروس آموزش طریق از هاآن به یافتن دست که است هایییستگیشا

 

 هدف -1-3
ف مختل هايشبکههاي مختلف فناوري ارتباطات و اطالعات است که با نیروي انسانی ماهر در زمینه ، تربیتاین دورههدف 

نصب  آشنا شده و بتواند کلیه عملیات مربوط به هادادهبراتی از قبیل شبکه مخابرات سیار، مخابرات نوري و شبکه ارتباطات مخا

 .مختلف آن را اجرا نمایند هايطرحرا انجام داده و  هاآناز  برداريبهرهو  ينگهدار ،اندازيراهو 

 

 اهمیت و ضرورت -1-4
، تربیت هافناوريفناوري ارتباطات و اطالعات و نقش عمده آن در رشد و اعتالي سایر  افزونروزبا توجه به توسعه و پیشرفت 

و  منابع انسانی این صنعت وريبهرهافزایش کارایی، مهارت و  منظوربهلذا  ؛نیروي انسانی متخصص در این زمینه الزامی است

ت دوره مذکور از اهمیاجراي از توسعه بخش خصوصی، رفع نی بخصوصنیز جبران کمبود نیروي انسانی ماهر در این بخش و 

 .برخوردار است ايویژه

 

 التحصیالننقش و توانایی فارغ -1-5
 دروس مرتبط توانایی

در  یمخابرات هايیستمس يبرداربهرهو  ياندازراه نصب،

 ICT يهاشبکهو  ICT بخش مختلف

 حاکمیت فناوري اطالعات /تالیجیمخابرات د

 سلوالر يهاشبکه یطراح /دینسل جدمخابرات  شبکه

 و ثابت اریس يهاشبکه /ت و اطالعاتدر ارتباطا تیامن

کشور و  ICT هايیستمس يادوره يهابرنامهتنظیم و اجراي 

 یازموردنفنی  يهادستورالعملصدور 

 یمخابرات هايیستمس يبرداربهرهو  ينگهدار

 هادراستانداو  هاسازماندر مخابرات و تنظیم مقررات 

 سیار و ثابت يهاشبکه

ر دفناوري ارتباطات و اطالعات  هايینتکنسسرپرستی 

براي  يادورهآموزش  یم برنامهظمختلف و تن هايینهزم

 ارتقاء دانش فنی

 سلوالر يهاشبکه یطراح و اطالعات در ارتباطات تیامن

 تو ثاب اریس يهاشبکه
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فنی  يهاگزارشمشکالت فنی کار و تنظیم و تحلیل  تجزیه

 ICT يهاشبکهو ارزیابی کمی و کیفی امکانات 

 دیمخابرات نسل جد شبکه

 در ارتباطات تیامن اطالعات

 و ثابت اریس يهاشبکه

زمینه نوین و تحقیقاتی در يهاطرح همکاري در و فعالیت

ICT  یدجدهاي دنو مطابق با استاندار هايیکتکنو اجراي 

 (بنیاندانش يهاشرکت)

 و اطالعات در ارتباطات تیامن /رات نوريشبکه مخاب

 و ثابت اریس يهاشبکه /سلوالر يهاشبکه یطراح

 دیمخابرات نسل جد شبکه

ر د هاآنمستند کردن تجارب کاري و تحلیل و بکار گیري 

 موجود کشور ICT از امکانات يوربهره

 یمخابرات هايیستمس يبرداربهرهو  ينگهدار 

 هادو استاندار هاسازمانو  مقررات در مخابرات یمتنظ

 سیار و ثابت يهاشبکه 

 

 قابل احرازمشاغل  -1-6

 یارمخابرات س یوییراد يهاشبکهکارشناس  -

 یمخابرات یزاتتجه کارشناس -

 ISP مراکز کارشناس -

 شبکه ینتام کارشناس -

 یمخابرات هايیستمس يو نگهدار ياندازراه نصب، کارشناس -

 یمخابرات ايهیستمساز  يبرداربهره کارشناس -

 ينور بریف يهاشبکه ارشناسک -

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره یک نیمسال تحصیلی و  2 است و هرسال تحصیلی مرکب ازسال  2دوره کارشناسی ناپیوسته  حداکثر مدت مجاز تحصیل

هفته آموزش و یک هفته  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  16تابستانی و هر نیمسال شامل 

ساعت  16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی  امتحانات پایان دوره است.

هر واحد درس  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل در نیمسال، هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی

ساعت در  121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64حداکثر  و ساعت 48معادل  حداقل کارگاهی

 باشد.نیمسال می

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
 مرتبط یمدرک کاردان آموختگاندانش -

 ورودي قبولی در آزمون -

 داشتن شرایط عمومی -
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 ساعت(واحد و سهم درصد دروس نظري و عملی )برحسب  -1-9

 نوع درس
تعداد 

 واحد

 درصد

 واحد( برحسب)
 ساعت درصد مجاز

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 41 714 65تا  25 61 44 نظري

 75تا  55 61 1172 75تا  35 39 28 عملی

 111 111 1776 111 111 72 جمع

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  تعداد واحد

 حداکثر حداقل ردنظرمو

 9 9 9 عمومی

 2 2 1 عمومی مهارت

 6 11 5 پایه

 49 51 44 تخصصی

 6 8 6 اختیاري

 72 72 68 جمع
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 ارتباطات و فناوري ايمهندسی حرفهکارشناسی ناپیوسته رشته  دوره جبرانی جدول دروس -2-1

 تاطالعا

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
و  کسباطالعات در  يکاربرد فناور

 کار
2 32 1 32   

   64 32 32 3 1 یکالکترون 2

   96 32 64 5 جمع

 ر گروهبا نظر مدیغیر مرتبط انی کاردشدگان یرفتهپذفوق به  نامه آموزشی و سایر مقررات مربوطه، دروس* با رعایت آیین

 .ارائه شود

 .ارائه شودنیمسال اول و دوم  حداکثر، بایست یدروس جبران* 
 

 ارتباطات و فناوري ايمهندسی حرفه رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  جدول دروس عمومی -2-2

 اطالعات

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «اسالممبانی نظري »
2 32 1 32   

2 
 یک درس از گروه درسی

 «انقالب اسالمی»
2 32 1 32   

3 
 یک درس از گروه درسی

 «یاسالمتاریخ تمدن »
2 32 1 32   

4 
 یک درس از گروه درسی

 «یاسالمآشنایی با منابع »
2 32 1 32   

   32 32 1 1 1ورزش  5

   161 32 128 9 جمع
 

 ارتباطات و فناوري ايمهندسی حرفهرشته دوره کارشناسی ناپیوسته  جدول دروس مهارت عمومی -2-3

 اطالعات

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازهم ن نیازیشپ

 جمع عملی نظري

   48 32 16 2 اقتصاد در حرفه 1

   48 32 16 2 روش تحقیق و مهارت ارائه 2

   48 32 16 2 جمع

 از دروس فوق الزامی است. واحد 2گذراندن  * 
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 العاتاط ارتباطات و فناوري ايمهندسی حرفه رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  پایه جدول دروس -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 کاربرديریاضی  1

   48 1 48 3 ماالتآمار و احت 2

   96 1 96 6 جمع

 

 ارتباطات و فناوري ايمهندسی حرفه رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  تخصصیجدول دروس  -2-5

 اطالعات

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

  آمار و احتماالت 64 32 32 3 مخابرات دیجیتال 1

 48 48 1 1 مخابرات دیجیتالکارگاه  2
مخابرات 

 دیجیتال
 

   48 32 16 2 2میکروکامپیوتر  اصول 3

 2میکروکامپیوتر اصول  آزمایشگاه 4

 

1 

 

 

1 

 

48 

 

48 

 اصول

 2میکروکامپیوتر 
 

 64 32 32 3 2الکترونیک  5
 يمدارها

 2 یکیالکتر
 

  2 یکالکترون 48 48 1 1 2آزمایشگاه الکترونیک  6

   32 1 32 2 صیزبان تخص 7

   48 32 16 2 شبکه مخابرات نسل جدید 8

9 
مقررات در مخابرات و  میتنظ

 استانداردهاو  هاسازمان
2 32 1 32   

   48 32 16 2 سیار و ثابت يهاشبکه 11

11 
 هايیستمس يبرداربهرهو نگهداري 

 مخابراتی
2 16 32 48 

مخابرات 

 یجیتالد
 

 48 32 16 2 شبکه مخابرات نوري 12
مخابرات 

 یجیتالد
 

   48 32 16 2 و اطالعات در ارتباطاتامنیت  13

14 
در  یریابیمسسوئیچینگ و 

 کامپیوتري يهاشبکه
2 16 32 48 

 ینترنتا یمهندس

 هادادهو ارتباط 
 

   64 32 32 3 2الکتریکی  هايمدار 15

   48 32 16 2 افزودهارزش هايیسسرو 16
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   32 1 32 2 اتحاکمیت فناوري اطالع 17

  2 یکالکترون UPS 2 16 32 48 منابع تغذیه بدون وقفه 18

   48 32 16 2 هادادهمهندسی اینترنت و ارتباط  19

   48 32 16 2 بازاریابی اینترنتی 21

   48 48 1 1 پیشرفته یسینوبرنامه 21

   32 1 32 2 مدیریت فناوري اطالعات 22

   48 32 16 2 مباحث ویژه 23

 - - - 2 پروژه 24
گذراندن حداقل 

 واحد 51
 

 241 241 1 2 کارآموزي 25
گذراندن حداقل 

 واحد 51
 

   1328 912 416 49 جمع

 

 ارتباطات و فناوري ايمهندسی حرفه رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  اختیاري جدول دروس -2-6

 اطالعات

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 ازیهم ن نیازپیش

 يهاگروه

 جمع عملی نظري شغلی

1 
ارتباطات  یو طراح هاتکنیک

 ينور
2 16 32 48   

 شغلی گروه

1 

2 
 هايالمانو  ابزارها تجهیزات،

 نوري
2 16 32 48   

   48 32 16 2 سلوالر يهاشبکهطراحی  3

   48 32 16 2 مهندسی ترافیک 4

   48 32 16 2 مخابرات ماهواره 5

   48 32 16 2 سازيازيمج 6

 گروه شغلی

2 

7 
 هايشبکه اندازيراهصب و ن

 بیسیم
2 16 32 48   

8 
تحت  مداربسته هايدوربین

 شبکه
2 16 32 48   

   48 32 16 2 انتقال صدا در شبکه 9

   48 32 16 2 لینوکس عاملسیستم 11

   144 96 48 6 جمع

 الزامی است. شدهعنواناس گروه شغلی بر اس فوق از دروسواحد  6* گذراندن 

 الزم به توضیح است که دروس اختیاري فقط باید از یک گروه انتخاب شود. *
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طات و ارتبا ايمهندسی حرفهرشته دوره کارشناسی ناپیوسته  ترم بندي پیشنهادي دروس جدول -2-7

 اطالعات فناوري
 نیمسال اول -2-7-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 اعتتعداد س
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  64 32 32 3 2مدارهاي الکتریکی  1

  48 1 48 3 کاربردي ریاضی 2

  32 1 32 2 حاکمیت فناوري اطالعات 3

  32 1 32 2 آمار و احتماالت 4

5 
 درسییک درس از گروه 

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32  

  32 32 1 1 1ورزش  6

  48 32 16 2 درس مهارت عمومی 7

  48 48 1 1 پیشرفته یسینوبرنامه 8

  336 144 192 16 جمع

 

 

 دومنیمسال  -2-7-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  48 32 16 2 هادادهمهندسی اینترنت و ارتباط  1

 2 یکیالکتر يمدارها 64 32 32 3 2الکترونیک  2

  48 32 16 2 2مپیوتر میکروکااصول  3

 آمار و احتماالت 64 32 32 3 مخابرات دیجیتال 4

  48 32 16 2 امنیت در ارتباطات و اطالعات 5

  32 1 32 2 «یاسالم نقالبا» یک درس از گروه درسی 6

  32 1 32 2 زبان تخصصی 7

  32 1 32 2 مدیریت فناوري اطالعات 8

  - - - 18 جمع
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 سومنیمسال  -2-7-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  48 32 16 2 شبکه مخابرات نسل جدید 1

 مخابرات دیجیتال 48 48 1 1 کارگاه مخابرات دیجیتال 2

3 
و  هاسازمانمقررات در مخابرات و  میتنظ

 استانداردها
2 32 1 32  

4 
 يهاشبکه یریابیمسسوئیچینگ و 

 یوتريکامپ
2 16 32 48 

و ارتباط  نترنتیا یمهندس

 هاداده

  48 32 16 2 سیار و ثابت يهاشبکه  5

 2الکترونیک  48 48 1 1 2آزمایشگاه الکترونیک  6

 2میکروکامپیوتر اصول  48 48 1 1 2میکروکامپیوتر اصول  مایشگاهآز 7

8 
 هايیستمس يبرداربهرهنگهداري و  

 مخابراتی
 تالیجیابرات دمخ 48 32 16 2

9 
 یک درس از گروه درسی

 «اریخ تمدن اسالمیت»
2 32 1 32  

 2الکترونیک  UPS 2 16 32 48بع تغذیه بدون وقفه امن 11

  48 32 16 2 افزودهارزش هايیسسرو 11

  496 336 161 19 جمع

 

 

 چهارمنیمسال  -2-7-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

 تالیجیمخابرات د 48 32 16 2 شبکه مخابرات نوري 1

  48 32 16 2 مباحث ویژه 2

  48 32 16 2 درس اختیاري 3

  48 32 16 2 درس اختیاري 4

  48 32 16 2 درس اختیاري 5

6 
 یک درس از گروه درس

 «یاسالمآشنایی با منابع »
2 32 1 32  

  48 32 16 2 بازاریابی اینترنتی 7

 واحد 51گذراندن حداقل  - - - 2 پروژه 7

 واحد 51گذراندن حداقل  241 241 1 2 کارآموزي 8

  561 432 128 18 جمع
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 فصل سوم: سرفصل دروس
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 آمار و احتماالت درس -3-1

 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 یت در دروس تخصصآمار و احتماالبحث و تحلیل  تجزیهکسب مهارت الزم در محاسبات و  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
هاي پراکندگی و هاي مرکزي، شاخصآمار توصیفی: مقدمه و مفاهیم اصلی، شاخص

 نمودارها
5 - 

 - 3 شمارش و ترکیبیات: اصول شمارش، جایگشت و ترکیب 2

 - 6 ، احتمال شرطیاحتمال: فضاي نمونه، پیشامد؛ تابع احتمال و قوانین احتمال 3

4 

متغیرهاي تصادفی: تعریف متغیرهاي تصادفی گسسته و پیوسته، تابع احتمال و تابع چگالی 

ی س، تابع توزیع توأم، ضریب همبستگاحتمال، تابع توزیع تجمعی، امید ریاضی و واریان

 و تابع مولد گشتاور

11 - 

5 
 اي منفی،اي، دوجملهخاص: توابع احتمال یکنواخت، برنولی، دوجمله يهااحتمالتوزیع 

 tدو و پواسون و توابع چگالی احتمال یکنواخت، نمایی، نرمال، خی
11 - 

6 

حد مرکزي، فاصله اطمینان براي  : فاصله اطمینان توزیع نرمال، قضیهيافاصلهبرآورد 

میانگین و تفاضل میانگین دو جامعه، فاصله اطمینان براي واریانس جامعه و نسبت دو 

 واریانس

8 - 

7 
 و دوطرفهآماري: آزمون فرض براي میانگین توزیع نرمال، آزمون فرض  يهافرضآزمون 

 آزمون فرض واریانس جامعه
6 - 

 - 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی  عمومی هايمهارت -ب
 اي و آزمون فرض در دروس تخصصیتوانایی محاسبات مربوط به احتماالت و متغیرهاي تصادفی و برآوردهاي فاصله

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 شرح  نادر نعمت الهی مهندسی احتماالتآمار و 

 1394 آزاده  عرب زادهمسعود نیکوکار و بهمن  کاربردي احتماالتآمار و 

 1393 آستان قدس رضوي  جواد بهبودیان مقدماتی آمار و احتماالت

 

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال 3وس ریاضی در دوره کاردانی حداقل به مدت در حداقل کارشناسی ارشد ریاضی و داراي سابقه تدریس
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و ویدئو پروژکتور برد وایت مجهز به استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 .هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویانارائه تعاریف و مثال
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاهاي تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون
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 2 یکیالکتردرس مدارهاي  -3-2
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازیشپ

 - هم نیاز:

 الکتریکی به روش ماتریسی يهابکهشهدف کلی درس: تحلیل 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 الکتریکی يهاشبکهتبدیل الپالس و کاربرد آن در تحلیل  

تعریف تبدیل الپالس و فلسفه استفاده از آن در مهندسی برق، ناحیه همگرایی تبدیل 

 يهابکهشپریودیک، تبدیل الپالس مربوط به توابع تحریک  الپالس، تبدیل الپالس توابع

الکتریکی، خواص تبدیل الپالس، انتگرال کانولوشن و تبدیل الپالس، محاسبه عکس تبدیل 

ی انواع الکتریکی، معرف يهاشبکهتبدیل الپالس براي تحلیل  یريکارگبهالپالس، نحوه 

 سازيیهو شبتوابع شبکه با ذکر چند مثال 

8 8 

2 

 آنالیز گره و آنالیز مش –تئوري گراف 

راي گره بو تحلیل  تجزیهتعریف گراف شبکه و مفاهیم گره، شاخه، حلقه و کات ست،  

و  جزیهتیک شبکه الکتریکی با استفاده از دو معادله اساسی آنالیز گره، نوشتن معادالت 

تفاده از دو ی با اسمش براي یک شبکه الکتریکو تحلیل  تجزیهگره به روش نظري، تحلیل 

مش به روش نظري با ذکر چند و تحلیل  تجزیهمعادله اساسی آنالیز مش، نوشتن معادالت 

 سازيیهو شبمثال 

6 6 

3 

 کات ست آنالیز و حلقه یزآنال –تئوري گراف 

حلقه براي یک شبکه الکتریکی با استفاده از دو معادله اساسی آنالیز حلقه، و تحلیل  تجزیه

ي یک کات ست براو تحلیل  تجزیهحلقه به روش نظري، و تحلیل  تجزیهادالت نوشتن مع

و  جزیهتشبکه الکتریکی با استفاده از دو معادله اساسی آنالیز کات ست، نوشتن معادالت 

 سازيیهو شبکات ست به روش نظري با ذکر چند مثال تحلیل 

4 4 

4 

 الکتریکی به روش معادالت حالت يهاشبکهتوصیف 

فهوم حالت براي یک شبکه الکتریکی، متغیرهاي حالت در یک شبکه الکتریکی، نوشتن م

معادالت حالت براي یک شبکه الکتریکی، تغییر متغیر در معادالت حالت، حل معادالت 

 سازيیهو شبیا حوزه الپالس با ذکر چند مثال  حالت در حوزه زمان و

5 5 

5 

 طبیعی یک شبکه الکتریکی يهافرکانس

طبیعی کل  يهافرکانسطبیعی یک متغیر شبکه، تعداد  يهافرکانسهوم فرکانس طبیعی، مف

 يهارکانسفطبیعی شبکه،  يهافرکانسصفر و غیر صفر شبکه(، کنترل  يهافرکانس)شبکه 

 سازيیهو شبطبیعی اتصال کوتاه و اتصال باز یک شبکه با ذکر چند مثال 

5 5 

 4 4 قضایاي شبکه 6

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 32
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ان، مختلف آن، قضیه تلگ هايیانبه جمع آثار، قضیه هم پاسخی و قضیه جانشینی، قضی

 سازيیهو شبقضایاي تونن و نورتن با ذکر چند مثال 

 32 32 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار يهامهارت -ب

لت و الت حاماتریسی شامل آنالیزهاي گره، مش، حلقه، کات ست، معاد يهاروشالکتریکی با  يهاشبکهتحلیل توانایی 

 طبیعی يهافرکانس

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 مشهد  نبوي کریزي حسن یدس 2 یکیالکترتحلیل مدارهاي 

 پوران پژوهش  کارو زرگر 2مدارهاي الکتریکی 

1398 

 چاپ

 شانزدهم

 اهشبکهنظریه اساسی مدارها و 

 جلد دوم
 ماراالنی دارجبه چارلز دسور ارنست کوه و

انتشارات 

 دانشگاه تهران

1399 

چاپ بیست 

 و هشتم

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 (ICT مخابرات و -کنترل -الکتروتکنیک -الکترونیکبرق ) هايیشگراکارشناسی ارشد  حداقل
 

 ردنیاز درسمساحت، تجهیزات و وسایل مو

 و ویدئو پروژکتور برد وایت مجهز به استانداردکالس 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.تعاریف و مثال توضیحی با
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپان کتبی تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمو

 

 

 

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF&select-publisher=publisher-exact
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 هادادهو ارتباط  نترنتیا یمهندس درس -3-3

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 نترنتیا هايیسسرو و هاپروتکلو  یابیری، مسهادادهارتباط  سازيیادهپو  یساختار طراح یبررس :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 هاي کامپیوتريها و شبکهمروري بر اصول ارتباط داده

 یک سیستم ارتباط داده يهامؤلفهمروري بر اجزاء و 
1 - 

2 
 هاي مرجع شبکهشبکه، مدل هايیستمسمعماري 

 ، معماري اینترنتTCP/IP، مدل OSIمدل 
1  

3 

 TCP/IPتاریخچه اینترنت و بررسی پشته پروتکلی 

 اینترنت )لبه و هسته شبکه(  يهاشبکهدهنده آن تعریف اجزاي اجزاي تشکیل

 هاي فیزیکیهاي دسترسی و رسانهه، شبکClient-Server مدل

1 - 

4 
 در یک سیستم ارتباط داده يافزارسختهاي انتقال، ادوات، تجهیزات محیط

 ياماهوارهیکی: کابل مسی، فیبر نوري، ارتباط بیسیم و ارتباط الیه فیز
1 3 

5 

 ADSL ،WIMAXها دسترسی به اینترنت، مانند: ساختار تلفن ثابت و فناوري

 اتصال گراهاي ها، شامل پروتکلمفهوم پروتکل، اجزاء هر پروتکل و انواع پروتکل

(Connection Oriented( و بدون اتصال )Connection Less) 

 ها توسط پروتکل( دادهEncapsulation) يبندبستهمفهوم 

 

 

1 

 

3 

6 

هاي رهاي کیفیت سرویس در شبکهو سوئیچینگ مداري، پارامت يابستهچینگ یسوئ

 ايچینگ بستهئیسو

( و مروري بر انواع سوئیچینگ در Internetworkingاي )مفاهیم ارتباطات بین شبکه

 ايچینگ مداري و بستهیسوئشامل:  Internetworkزیرساخت 

 

 

1 

- 

 GSM ،3G ،LTE 1 4تلفن همراه   7

8 
دهی الیه پیوند ساختار آدرس هاي، ساختار فریم و مقایسه انواع روشهادادهالیه پیوند 

 هاي کشف و تصحیح خطا،ها بررسی و مقایسه انواع روشداده
1 2 

 Selective-Repeat 1 4و  Go-Back-N، هادادهالیه پیوند  9

 IEEE 812.x 1 3سري  ياستانداردهاو  HDLC، هادادهاز الیه پیوند  ییهامثال 11

11 

 و ... LS، DVهاي مسیریابی مانند: مروري بر الگوریتم

 مسیریابی در شبکه اینترنت

 هاي کنترل ازدحام در الیه شبکهمفهوم ازدحام و بررسی انواع روش

2 2 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت



 

22 

هاي کنترل ازدحام در هر یک از روش يهاروشو بررسی کیفیت خدمات و مسئله ازدحام 

 سوئیچینگ

12 

اي چینگ بستهییک روش سوئ عنوانبهدر الیه شبکه اینترنت،  IPبررسی پروتکل 

Connection Less صورتبه Hop-by-Hop 

 IP( در پروتکل Next Hop(، گام بعدي )Forwardingبررسی مفاهیم هدایت )

 IP( در پروتکل Routing Tableبی )بررسی ساختار جدول مسیریا

و  GNS3و  Cisco Packet Tracerشبکه مانند:  سازهايیهشبانجام سناریوهاي عملی در 

 IPهاي جهت ثبت و تحلیل بسته Wireshark افزارنرماستفاده از 

1 3 

13 

 هاي آدرسی، فضاي آدرسی و روشIPv4هاي بررسی ساختار آدرس

 Eو  A ،B ،C ،Dهاي ی کالسو بررس Classfulروش آدرسی 

و  Loop Back، آدرس Broadcastهاي خاص شامل: آدرس شبکه، آدرس بررسی آدرس

... 

 Privateو  Publicهاي مفهوم آدرس

 (NATو بالعکس ) Publicبه  Privateسرویس ترجمه آدرس 

 Classfulهاي هاي آدرسمحدودیت

 Classlessروش آدرسی 

 الک آدرسی، مفهوم طول پیشوند و طول پسوند(، بMaskشرح مفاهیم الگو )

 Maskنحوه محاسبه 

 (Default Mask) فرضیشپالگوهاي 

 IPv4و مقایسه آن با  IPv6مروري بر 

1 8 

14 

 اصول و معماري موتورهاي جستجو

 انواع موتورهاي جستجو

و  يدبنرتبهصفحات، استخراج شاخص، نحوه  سازيیرهذخصفحات وب، انباره  يکاودرون

 صفحات در گوگل يبندرتبهتحلیل لینک، الگوي 

2 - 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 و انجام آن TCP/IP یپشته پروتکل هايیسسرو و هاپروتکل ندیفرآشناخت 
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 راسال انتش ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1385 تیزهوشان سرزمین کهن ادهم صادقی بهروز فروزان هااصول ارتباط داده

 بهروز فروزان TCP/IP هايپروتکلمجموعه 
محمدحسین 

 یغمایی مقدم

انتشارات دانشگاه امام 

 رضا
1391 

 1391 نص انتشارات  احسان ملکیان مهندسی اینترنت

 1385 زهوشان سرزمین کهنتی ادهم صادقی بهروز فروزان TCP/IPهاي پروتکل

  باومتانن .اندرو اس کامپیوتري هايشبکه
احسان ملکیان و 

 علیرضا زارع پور
 1394 انتشارات نص

E4Tcp/Ip Protocol Suite,  Forouzan  Hill -McGraw

Education 
7102 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 با ICT یامخابرات  یاالکترونیک  یاشبکه  یاکارشناسی ارشد کامپیوتر حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئوو وایت برد  داراي اینترنت، سایت

 

 روش تدریس و ارائه درس

 نظري و عملی یتوضیح
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یانیپا یآزمون کتب ،یمیکار ت صورتبهارائه پروژه ، ترممیانآزمون 
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 2 یکالکتروندرس  -3-4
 نوع درس: تخصصی

 2 یکیالکتر: مدارهاي نیازپیش

 - هم نیاز:

 هاي عملیاتی در الکترونیککنندههاي عملیاتی و کاربرد تقویتکنندهشناخت ساختاري تقویت هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

، BJTهاي چندطبقه )کننده( تقویتAC( و جریان متناوب )DCتحلیل جریان مستقیم )

JFET ،MOFET 1( مدارهاي تکمیلی بر الکترونیک 

 افزار مرتبطسازي با نرمشبیه

4 4 

2 
 هاآنابع جریان، تحلیل و کاربردهاي انواع من

 افزار مرتبطسازي با نرمشبیه
4 4 

3 
 هاآن( AC( و جریان متناوب )DCهاي تفاضلی و محاسبات جریان مستقیم )کنندهتقویت

 افزار مرتبطسازي با نرمشبیه
6 6 

4 

 مفهوم فیدبک و اهمیت و کاربرد آن

 (ACو  DCانواع فیدبک )منفی و مثبت و 

( و محاسبات بهره و امپدانس ورودي و ...سري و-هاي فیدبک )سريبنديع شکلانوا

 بنديخروجی در هر شکل

 افزار مرتبطسازي با نرمشبیه

6 6 

5 

 هاي عملیاتیکنندهمفهوم و کاربرد تقویت

 صورت بلوک دیاگرام( به741مثال عنوانکننده نمونه )بهبررسی یک تقویت

 عملیاتی ایدئال و غیر ایدئالهاي کنندهمشخصات تقویت

 افزار مرتبطسازي با نرمشبیه

6 6 

6 

 : تحلیل، بررسی و حل مسئلهنا وارونگرمدار وارونگر/ 

 کننده تفاضلیتقویت

 جمع کننده

 مبدل ولتاژ به جریان و جریان به ولتاژ

 هاي عملیاتیکنندهتهیه ولتاژ مرجع با تقویت

 OP-AMPولتاژ با  رگالتور

 هاي نیم موج و تمام موجهیکسو کنند

 OP-AMPمدارهاي محدودکننده و جابجا کننده با 

6 6 

 32 32 جمع

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 عملیاتی هايکنندهیتتقوترانزیستوري و  هايکنندهیتتقو توانایی تحلیل

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف ععنوان منب

 1396 نص  بهزاد رضوي یکروالکترونیکممبانی 

 تحلیل و طراحی مدارهاي مجتمع آنالوگ
 گري و .پاول ار

 میر .رابرت جی
 1398 نص منصوري ،اردکانی

 1389 نص دیانی اسمیت ،سدره یکروالکترونیکممدارهاي 

 

 ري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگی -د

 هاي مدرسویژگی

 در الکترونیک آنالوگ سازيیهشب آشنا به -الکترونیک یا کنترلکارشناسی ارشد حداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

براي  مناسبافزار نرمتجهیزات الکترونیکی براي آموزش سمعی و بصري و سایت کامپیوتري و  استاندارد دارايکالس 

 مدارات الکترونیکی يسازیهشب
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان. يهامثالتعاریف و  توضیحی با
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 
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 2میکروکامپیوتر اصول درس  -3-5
 تخصصی نوع درس:

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 ARMهسته بیتی با  32با میکروکنترلرهاي  ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 با یکدیگر هاآنو مقایسه  RISC ،CISC ،ARMها از قبیل اي پردازندههانواع معماري

 و ... NXP، ATMEL ،ST مانند ARMو مقایسه انواع میکروکنترلرهاي با هسته 

 ARMکاربردهاي صنعتی میکروکنترلرهاي مبتنی بر هسته 

3 1 

2 

احدهاي جانبی هاي داخلی، وازلحاظ تعداد پایه، انواع حافظه ARMامکانات میکروکنترلر 

( و دیجیتال به آنالوگ ADC، وقفه، مبدل آنالوگ به دیجیتال )WDTاز قبیل تایمر/کانتر، 

(DAC ارتباط سریال ،)UART ،USB ،SPI ،SSP ،I2C ،I2S ،CAN ،JTAG ،PLL ،

DMAسازهاي داخلی/خارجی، ولتاژ کاري و ...، تنظیمات فرکانس کاري با نوسان 

3 1 

3 

رات از قبیل ثبات به ثبات، کار با حافظه و دستورات کنترلی، معماري انواع معماري دستو

ي هاکارگیري آن در میکروکنترلر، نحوه اجراي دستورات، حالت( و بهPipelineخط لوله )

 ها، فضاي آدرس و نقشه حافظه، معماري مجموعه دستوراتمختلف کاري پردازنده، ثبات

 اسمبلی{ بررسی و تحلیل مجموعه دستورات}ترجیحاً

نویسی، و معرفی محیط برنامه Keil uVisionمانند کامپایلر  Cنویسی انتخاب ابزار برنامه

 ریزي میکروکنترلر و ...نحوه اجراي برنامه و خطایابی، نحوه برنامه

3 2 

4 

(، برنامه ایجاد تأخیر، LEDخروجی ساده )نمایش بر روي  لیقبهاي پایه از انجام برنامه

(، اجراي برنامه ورود داده Segment-7قسمتی )بر روي نمایشگرهاي هفتنمایش اعداد 

 و ... DCاندازي موتور ، راهStrobeصورت مستقیم و مبتنی بر بیت به

2 2 

5 
هاي مربوطه و اجراي برنامه اصول کارکرد تایمر، انواع تایمرهاي میکروکنترلر، ثبات

 سازي برنامهتأخیر به کمک تایمر به شبیه
1 2 

6 

  تعریفPWM و کاربردهاي عملی آن 

 هاي آنهاي مربوطه و انواع حالتثبات 

 هاي مربعی با چرخهایجاد پالس( هاي کاريDuty Cycleمختلف ) 

1 2 

7 
 هاي مرتبط با وقفهانواع واحدهاي وقفه دهنده و ثبات 

 سازيهاي پایه و کاربردي مختلف مبتنی بر وقفه به همراه شبیهانجام برنامه 
1 4 

8 

 قابلیت( هاي مبدل آنالوگ به دیجیتالADC( و دیجیتال به آنالوگ )DAC )

 میکروکنترلر

 هاي مختلف کاريهاي مربوطه و حالتثبات 

1 4 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 هاي کاربردي مختلف مبتنی بر انجام برنامهADC  مانند خواندن ولتاژ ورودي آنالوگ

ت دماسنج( و ... به )ساخ LM35متر(، خواندن دما از سنسور مانند )نمایش عملکرد ولت

 سازيهمراه شبیه

9 

کلید (، صفحهDot Matrixاي )هاي کاربردي از قبیل ماتریس نقطهنویسی پروژهبرنامه

(KeyPadموتور پله ،) ،ايLCD  ،کاراکتريLCD ( گرافیکیGLCD ماژول ،)TFT 

LCD هاي وایرلس، بلوتوث، ضبط و پخش اینچی، ماژول 3.2رنگی تمامMP3 نواع و ا

، MMC/SDحافظه  باکارت، انتقال اطالعات OV7671هاي صوتی، دوربین دیجیتال فایل

 و ... CAN، واسط ارتباطی RS485اجراي ارسال و دریافت اطالعات سریال، واسط 

1 16 

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 ARMبا میکروکنترلرهاي با هسته  متوسط يهاپروژهمربوط به  يهابرنامهنوشتن توانایی 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

در  ARMبرنامه نویسی میکروکنترلرهاي 

با استفاده از  Keil uVisionي افزارنرممحیط 

 CMSISاي توابع کتابخانه

 1395 نیاز دانش  محمد ارکانی

 LPC 1768 ARMآموزش میکروکنترلر 

CORTEX - M3  

 ،جواد شورانگیز حقیقی

 محمود طباطبایی
 1396 مهرگان 

 1396 دیباگران  مدمهدي صفیمح LPC1768سري  ARMمیکروکنترلر 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 تدریس و کار مرتبط سابقهسال  3حداقل با  یا کنترل مخابرات یاالکترونیک  حداقل کارشناسی ارشد

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 هارد آموزشی میکروکنترلر جهت نمایش اجراي عملی پروژهیک ب، وایت برد و Pc Projector ،کالس تئوري مجهز به رایانه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 توضیحی، تمرین و تکرار، آزمایشگاهی، فیلم و اسالید
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 

 

http://niaze-danesh.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-ARM-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-Keil-u-Vision-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-CMSIS
http://niaze-danesh.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-ARM-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-Keil-u-Vision-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-CMSIS
http://niaze-danesh.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-ARM-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-Keil-u-Vision-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-CMSIS
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 2میکروکامپیوتر  اصول درس آزمایشگاه -3-6
 نوع درس: تخصصی

 2میکروکامپیوتر اصول : نیازیشپ

 - :هم نیاز

 ARMبیتی با هسته میکروکنترلر  32هاي عملی با میکروکنترلرهاي هدف کلی درس: انجام پروژه

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

مان یادگیري ز

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ر، کامپایلر مربوط به میکروکنترلر موردنظ یسینوبرنامهمعرفی محیط  - افزار کامپایلرنرم

( میکروکنترلر با Programریزي )آموزش برنامه نحوه ایجاد و اجراي برنامه، خطایابی /

زم. ال هايیتب یوزفی و معرف پرو گرامرافزاري مربوطه، تعریف مدل انتخاب واسط نرم

 هاي ساده جهت انتقال موضوع به فراگیراجراي برنامه

1 3 

2 

 ياپله( / موتور LEDنمایشگر ساده ) -هاي پایه و کاربردي خروجیاجراي برنامه

(Stepper Motor( کار با نمایشگرهاي کریستال مایع کارکتري / )LCD گرافیکی ،)

(GLCD ،)ا 3.2 یرنگتمام یشنماصفحه( ینچیTFT LCDو ماتریسی نقطه )( ايDot 

Matrix) 

1 9 

3 

 Dipدریافت اطالعات از ورودي ساده ) -هاي پایه و کاربردي ورودياجراي برنامه

switch)  شدهکنترل/ دریافت اطالعات (یتب با Strobe) / یدکلصفحه ( ماتریسیKeypad )

کمیت فیزیکی  یريگاندازه/  ADC آنالوگ ورودي به کمک هايیگنالسولتاژ  یريگاندازه/ 

/ تولید سیگنال آنالوگ و شکل موج دلخواه به کمک  ADCحرارت با سنسور دما به کمک 
DAC 

1 9 

 3 1 با انواع تایمرهاي موجود در میکرو یرتأخایجاد  -کارگیري تایمربه 4

 3 1 کار با وقفه خارجی / کار با وقفه تایمر -وقفه 5

6 

/ اجراي  Hyper Terminal افزاري سریال از قبیلهاي نرمرفی واسطمع -ارتباط سریال 

، RS232هاي ارسال و دریافت داده )تبادل اطالعات( بین کامپیوتر و میکروکنترلر با پروتکل

RS485 ،USB واسط ارتباطی ،LAN ،CANهاي وایرلس و بلوتوث، ماژول 

1 12 

7 
دهاي هاي مختلف با مبعی با فرکانسمر ایجاد پالس -( PWMمدوالسیون پهناي باند )

 PWM( با تکنیک Duty Cycle/ کنترلر روشنایی )تغییر  PWMمختلف 
1 3 

8 

صوتی / کار با  هايیلفاو انواع  MP3ضبط و پخش  -هاي کاربردي انجام سایر پروژه

/ تعریف  MMC/SDحافظه  باکارت/ انتقال اطالعات  OV7671دوربین دیجیتال 

را نوشته و اجرا را به نحوي  هاآن یشگاهآزماردي که دانشجو خارج از زمان هاي کاربپروژه

 دهد.ارائه می در آزمایشگاه به مدرس

1 6 

 48 1 جمع
 

 

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 1 48
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 عمومی و تخصصی مورد انتظار يهامهارت -ب
ر هاي پرکاربرد دانواع ماژول ر بستنو به کا هاآنالزامات کار با  وهاي پرکاربرد الکترونیک انواع قطعات و ماژول شناخت

 هاي الکترونیکیپروژه

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 دیباگران  محمدمهدي صفی LPC1768سري  ARMمیکروکنترلر 

 1398 دانشنیاز   محمد ارکانی STM32مرجع کامل میکروکنترلرهاي 

 ARMمرجع کاربردي میکروکنترلرهاي 

 (AT91)سري 
 1394 قدیس  بهزاد سلطانیان همت

Atmel ARM Programming for 

Embedded Systems 
Shujen Chen, Eshragh 

Ghaemi, Naimis 
 MicroDigitalEd 2117 

Beginning STM32 Warren Gay  Apress 2118 

  اینترنتی يهاکتابخانهمنابع مستقل موجود در 

 ياحرفهکتب جدید توسط دانشگاه فنی و  فیتأل 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايیژگیو

 سابقه تدریس مرتبط سال 3با  مخابرات یا کنترل یا کیارشد الکترونحداقل کارشناسی 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 هارد آموزشی میکروکنترلر جهت نمایش اجراي عملی پروژهیک ب و Pc Projector ،مجهز به رایانه دارداستانکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، نمایش فیلم و اسالیدسازيیهشب، ياپروژهتوضیحی، تمرین و تکرار، اجراي آزمایشگاهی، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون عملی و ارائه پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 درس مخابرات دیجیتال -3-7
 تخصصی نوع درس:

 آمار و احتماالت: نیازپیش

 - هم نیاز:

 دیجیتال یونمدوالسانتقال اطالعات با  يهاروشهدف کلی درس: فراگیري 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 یعمل نظري

 4 8 در باند پایه هاادهدانتقال  1

 11 8 مدوالسیون دیجیتال( يهاروشدر باند مبانی ) هاادهدانتقال  2

 11 8 به روش دیجیتال آنالوگ هايیگنالسانتقال  3

 8 8 تئوري اطالعات 4

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 و شناخت انتقال دیجیتالی یجیتالدآنالوگ و  يهاداده توانایی تحلیل

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

.fiber to home paul E Green   2115 
Wi-Fi, bluetooth, zigbee and 

wimax 
A Hossam  

 2117 

Implementation and applications 

of DSL technology 
P Golden  

 7002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

ال س با حداقل سه فناوري ارتباطات و اطالعات یا کنترل یامخابرات یا الکترونیک  هايیشگراکارشناسی ارشد  حداقل

 کار مرتبطو سابقه تدریس 
 

 ایل موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و وس

 پروژکتور یدئووو  ردب وایت استاندارد مجهز بهکالس 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار تیمی صورتبه، ارائه پروژه ترمیانمحل تمرین، آزمون  توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 
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 درس زبان تخصصی -3-8
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - :یازهم ن

مکتوب و غیر  يهارسانهاز  یاصلزبانبه  مرتبط هدف کلی درس: ترجمه متون فنی مرتبط با رشته و استفاده از منابع و مقاالت

 مکتوب

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
ه ب اصلیزبانهاي درسی از ها و رستهها، حوزهترجمه یک متن مربوط با تشکیالت گروه

 ICTفارسی در گروه 
4 - 

2 
ها یقامانند دیود، ترانزیستور، اپتوکوپلر، ع برق و رایانه هاي مرتبط با الکترونیک،ترجمه متن

 انگلیسی به فارسی و موارد مشابه آن از
6 - 

3 
منطبق با  یزيربرنامهقابل هاي ICمربوط به  Datasheet ICبارگیري حداقل دو نمونه 

 آن. ترجمهنوین و  هاييفناور
4 - 

4 
 يهاشبکه ترجمه انگلیسی به فارسی متون مرتبط با مخابرات، تلویزیون، فیبر نوري و

 آنالوگ و دیجیتال(ها )دادهقال انت و ايیانهرا
4 - 

 - 4 ترجمه انگلیسی به فارسی متون مرتبط با سامانه هاي هاي کنترل الکترونیکی 5

6 

اجراي یک پروژه در قالب ترجمه یک سرویس منوال، راهنماي کاربرد یا راهنماي نصب، 

 برگ متن 5)حداقل  شیت، مقاله علمی معتبر یا موارد مشابه دیگر از انگلیسی به فارسیدیتا

 در خارج از ساعات درسی( اجرا

2 
- 

 

7 
اجراي یک پروژه شامل ترجمه از فارسی به انگلیسی در قالب حداکثر یک پاراگراف از متون 

 ساده علمی و فنی الکترونیکی
2 - 

8 

، یکردن پرغلط،  هاي صحیحهاي مختلف در راستاي درک مطلب مانند پرسشتمرین ارائه

ي، مرتب کردن جمالت و ترجمه یک موضوع جدید از انگلیسی به فارسی براي اچهارگزینه

 6 یکتا بندهاي

6 - 

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 خواندن متون فنی مرتبط

 مرتبطترجمه متون مربوط به منابع آموزشی 

 حاکم بر جامعه. رهنگو انطباق محتوا بر اصول و ف ینمؤلف، رعایت حقوق يدارامانتحفظ 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

زبان تخصصی برق، الکترونیک، 

 کنترل و مخابرات
 دانشگاه تهران   منوچهر حقانی

1399 

 15چاپ 

فرهنگ تخصصی مهندسی برق 

 الکترونیک کامپیوتر و مخابرات
 وس بودیشپترکال

نادر گلستانی 

 داریانی
 امیرکبیر

 

1397 

Texts electrical engineering 1396 دیباگران تهران  پیام فرهادي، میالد قیدي 

     اینترنتی هايیتسا

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

طات و فناوري ارتبا –کنترل  –الکتروتکنیک  – مخابرات –الکترونیک )برق  هايیشگراکلیه کارشناسی ارشد  حداقل

 مسلط به زبان انگلیسی شبکه یا (اطالعات
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 یانهو را ینترنتا ،پروژکتور یدئوود و ردب وایت استاندارد مجهز بهکالس 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 فعالیت خارج از ساعات درسی ،تعاملی ،یپژوهش اي، تمرین و تکرار، اجراي پروژهمباحثه

ترجمه  در قالب صورت تعاملی بوده و در کالس درس دانشجویان باید فعال باشند و در تمام مباحثهاي کالسی بهفعالیت

 گو، توضیحی و ارائه مطالب مشارکت کنند.وو گفت بحث فردي در کالس و خارج از ساعات درسی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانم و ترمیانپاکتبی  آزمون ،فعالیت گروهی وهاي تحقیقاتی ها گزارش فعالیتوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/book/11349162/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-Texts-electrical-engineering/
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 دیمخابرات نسل جد شبکه درس -3-9

 یتخصص نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 آن شبکه هايیهالعملکرد  و NGN معماري ناختش هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 2 1 هاآنبسته و خصوصیات  برمدارمبتنی  يهاشبکه 1

 2 1 هاآنهاي مجتمع و روند تکاملی شبکه 2

 IP  2 4 يهاشبکه 3

 NGN 1.5 3 هايمعماري شبکه 4

 4 2 کنترل سرویس دسترسی مدیریت انتقال NGNشبکه  هايیهال 5

 Access residential gateway trunkgate way 1.5 3 وظایف و عملکرد 6

 Signaling gateway 1.5 3وظایف عملکرد  7

8 Media gateway controller application server media server 1.5 3 

 SIGTRAN ازجملهممکن  هايیسسروو  هاآنسیگنالینگ ارتباط با  يهاپروتکل 9

Signaling transport 
2 4 

11 H.323 H248 BICC Bearer Independed call controller Portocol 2 4 

 32 16 جمع
 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ETSI و ITU استاندارد سیگنالینگ هاي ارتباطی و يهاپروتکل NGN تحلیل معماري شبکهتوانایی 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
[BOOK] Next generation 

telecommunications networks, 

services, and management 

T. Plevyak, V. Sahin  Wiley 2111 

Network programmability and 

Automation: Skills for the Next-

generation Network Engineer 

J. Edelman, Scott. S. 

Lowe, M. Oswalt 
 OREILLY 2118 

Next generation network services N. Wilkinson  Wiley 2112 

 NGN ندهینسل آ یارتباط يهاشبکه
بهزاد  ،همت یانسلطانبهزاد 

 ینیحس ییایحیرمی
 1391 سیقد 

 NGN سل جدیدن يهاشبکه

 انقالب در صنعت ارتباطات

 ،عمیدیان اصغریعل

 حسن جند، سید علی علویان
 

نشر دانشگاهی 

 کیان
1392 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 با ICT یامخابرات  یا الکترونیک ارشدحداقل کارشناسی 
 

 ، تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت

 و تجهیزات نسل جدید مخابرات پروژکتور ویدئو ،درب وایت استاندارد مجهز بهکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 یمیکار ت صورتبه، ارائه پروژه ترممیانآزمون  ،یحیتوضقطعات،  اندازيراهنصب و  ،تجهیزات نظري و عملی بررسی
 

 درس روش سنجش و ارزشیابی

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 
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 افزودهارزش هايیسسرو درس -3-11

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 و محتوا رسانییامپ مبتنی بر موقعیت، افزودهارزش ايهیسسروانواع  یريفراگ هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 2 1 افزوده هايیسسروتعریف  1

 2 2 افزوده سیسرو کنندگانارائهانواع  2

 SMPP SMSC 1 2 يهاپروتکل 3

 2 1 با موبایل تجارت الکترونیک 4

 2 1 حساس به مکان حسابصورت 5

6 IVVR 1 2 

 4 2 تاید لیموبا هايیسسرو 7

 3 1 موردنظر يهامکان يبرا هايیسسرو 8

 3 2 یاختصاص هايیسسرو 9

 2 2 امنیت عمومی 11

11 

 آن يو کاربر NFC هايیستمس

 SIM OVER RFID و MEMO SIM کارها میس دیجد يکاربر

 یسازمان لیموبا هايیسسرو

 تترا ايهیسسرو

 (یامکیپ نلپتلفن ثابت ) يرو امکیپ هايیسسرو

 VOD هايیسسرو

 تلفن همراه يرو يابر هايیسسرو

 

 

2 

 

 

8 

 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب

 افزودهارزش هايیسسروانواع  سازيیادهپو  هاپروتکلشناخت 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Value-Added Services for Next 

Generation Networks 
T. Van de Velde  

Business & 

Economics 
2117 

Next Generation Telecommunications 

Networks, Services, and ... 
Thomas Plevyak  Veli Sahin 2111 

Business strategies for the next-

generation network 
Nigel Seel  

Business & 

Economics 
2116 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 با ICT یامخابرات  یا الکترونیک ارشدحداقل کارشناسی 
 

 یاز درسمساحت، تجهیزات و وسایل موردن

 پروژکتور ویدئود و رب داراي وایت اینترنت سایت

 

 روش تدریس و ارائه درس

 یمیکار ت صورتبه، ارائه پروژه ترممیانآزمون  ،یحیتوض، افزودهارزش هايسرویس سازيشبیهنظري و  بررسی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمانیپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 
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 و اطالعاتدر ارتباطات  تیامن درس -3-11
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 ارتباطی و اطالعاتی داده يهاشبکهیادگیري مبانی امنیت در  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ز محتواری ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 

 اطالعات تیامن یمبان

 یتیامن هايیمشخط

 یتیامن هايیسممکان هاسیو حمالت سرو دهایتهد عنوان

 يو رمزگذار مقدمه

 متقارن و نامتقارن يرمزها

 تالیجید يو امضا يدرهم ساز يهاتمیالگور

 یتیامن يزیمم تیو احراز هو یاعتبارسنج

 کامپیوتري يهاشبکهامنیت 

 (دینسل جد یسلول يهاشبکه) LTE يهاشبکه تیامن

16 32 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 امنیتی در ارتباطات و اطالعات هايیتمالگورشناخت 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Network Security Essentials: 

Applications and Standards, 
William Stallings  Snippet view 2117 

 اطالعات يمنابع فناور تیامن
 نی، رامیاسداهلل شاه بهرام

 یزاده کاسان عیرف
 1394 یجهاد دانشگاه 

 1394 ارسطو  یترکمان یمحمدعل در ارتباطات تیامن یمبان

اطالعات و  يدر فناور تینام یمبان

 ارتباطات
  يمحمد احمد

 يدانشگاه افسر

 )ع( یامام عل
1393 

 1395 تهران باگرانید يمادح شکر بهروز فروزان يرمزنگار

 يهاشبکه) LTE يهاشبکه تیامن

 (دینسل جد یسلول

 یمرتض یدس ،يحمد صابر

 يبهمن مدد ،یپور نق
 1395 تهران باگرانید 

 هاداده تیامن
 احسان ،ینیذاکرالحس یعل

 انیملک
 1395 نص 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت



 

39 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 یا شبکه با ICT یامخابرات  یا الکترونیک ارشدحداقل کارشناسی 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئوو  درب داراي وایت سایت اینترنت

 

 روش تدریس و ارائه درس

 یمیکار ت صورتبهپروژه  ارائه ،ترممیان آزمون ،یحیتوضنظري مقررات،  بررسی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 
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 استانداردهاو  هاسازمانمقررات در مخابرات و  میتنظ درس -3-12

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 یزاتتجه ی،مخابرات يهاآنتن ،سیمیب زاتیجه، تGPSمختلف مخابراتی،  يهانسل استانداردهاي شناخت هدف کلی درس:
SRD 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مقررات گذار يهاسازمان یو ساختار سازمان گاهیمقررات جا میتنظ یمبان

و  نیروش تدو خچهیاطالعات پست تار يدر حوزه ارتباطات و فناور یمقررات مل نیقوان

 مقررات هاآنبرد و مقررات و دامنه کار نیقوان عیو توز نی میمراجع تقو ریاصل و تصو

 اطالعات يارتباطات و فناور تیامن يسازیو خصوص يآزادساز ییزدا

 ياقهمنط يهانامهموافقتاطالعات و پست  يدر حوزه ارتباطات و فناور یالمللنیب مقررات

 المللیینبمجامع  در یدفاع از حقوق مل یتیچندمل به یارتباط يهاشرکت

 ،سیمیب زاتیجه، تGPSمختلف مخابراتی،  ياهنسل بحث و بررسی استانداردهاي

 SRD یزاتتجه ی،مخابرات يهاآنتن

 ياستانداردسازاطالعات پست روش  يدر حوزه ارتباطات و فناور یارتباط ينداردهااستا

 استاندارد دینمونه مجامع تول یدتائو 

 ياطالعات پست در تعرفه گذار يحوزه ارتباطات و فناور يمدل تجار میتنظ روش

 يو داور میتصم شرو

 هاهدیانواع مزا یاو پست ییویو راد یارتباط يهاپروانهصدور  یخدمات ارتباط يمرزبند

 ياجبار خدماتسطح  نامهموافقترقابت و اتصال متقابل 

رکانس ف صیجدول تخص یفرکانس یهماهنگ فینظارت بر ط ییویامواج راد فیط تیریمد

 یفرکانس يباندها یطراح

 و مقررات نیمتقابل آن بر قوان یراتتأثو  یو پست یطارتبا هاييفناور

32 1 

 1 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ياستانداردهاانواع  یريکارگبه شناخت

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر جممتر مؤلف عنوان منبع

Information-centric networking: 

Research and standardization status 

K Yu, S Eum, 

T Kurita, Q 

Hua, T Sato, H 

Nakazato 

 (ITU-T) 2119 

 زاتیتجه يآزمون و استانداردها هیجداول پا

 4و  3 يهانسلشبکه تلفن همراه 
  

 تراسازمان تنظیم مقر

 ادیوییو ارتباطات ر
1399 

 ثابت ییویراد هايینکل داستاندار
 اترمقر میسازمان تنظ  

 ییویو ارتباطات راد
1399 

 GPS زاتیتجه داستاندار
 اترمقر میسازمان تنظ  

 ییویو ارتباطات راد
1399 

 زاتیتجه يآزمون و استانداردها هیجداول پا

 2نسل شبکه تلفن همراه 

 اترمقر میسازمان تنظ  

 ییویرادو ارتباطات 
1399 

 میسیب زاتیتجهاستاندار 
 اترمقر میسازمان تنظ  

 ییویو ارتباطات راد
1399 

 یمخابرات هايآنتن داستاندار
 اترمقر میسازمان تنظ  

 ییویو ارتباطات راد
1399 

 SRD زاتیتجهاستاندارد 
 اترمقر میسازمان تنظ  

 ییویو ارتباطات راد
1399 

 

 یط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرا -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 با ICT یامخابرات  ارشدحداقل کارشناسی 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئوبرد و  داراي وایت اینترنت سایت

 

 روش تدریس و ارائه درس

 یمیکار ت تصوربه، ارائه پروژه ترممیان آزمون ،یحیتوض
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 
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 و ثابت اریس يهاشبکه درس -3-13

 یتخصص نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 مخابراتی يهاشبکهمختلف  يهانسل شناخت هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 3 1 کاربردها و وضعیت تجاري آن هایسسروبررسی  gsm يهاشبکهساختار  1

 3 1 کاربردها و وضعیت تجاري آن هایسسروبررسی  EDGE يهاشبکهساختار  2

3 
کاربردها و وضعیت  هایسسروبررسی  CMDA 2111 – 1XRTT يهاشبکهساختار 

 تجاري آن

2 
3 

 3 2 کاربردها و وضعیت تجاري آن هایسسروبررسی  GPRS يهاشبکهساختار  4

 3 2 کاربردها و وضعیت تجاري آن هایسسروبررسی  TDD-SCDMA يهاشبکهساختار  5

 3 2 یت تجاري آنکاربردها و وضع هایسسروبررسی  CDMA 2111 يهاشبکهساختار  6

 3 2 کاربردها و وضعیت تجاري آن هایسسروبررسی  UMTS يهاشبکهساختار  7

8 
کاربردها و  هایسسروبررسی و  از نسل سوم فراتر یارسمخابرات  يهاشبکهساختار 

 وضعیت تجاري آن

2 
3 

 8 2 هاي مخابراتی ثابت امروزيساختار شبکه 9

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی  عمومی هايمهارت -ب
 هایسسرومخابراتی و بررسی  يهاشبکه مختلف يساختارهاشناخت 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
k,wesolw skl, mobile commnucation 

system 
  john willy 2112 

The Telecommunications Handbook: 

Engineering Guidelines for 

Jyrki T. J. 

Penttinen 
 WILEY 2115 

Princip Principles oHHf Mobile 

Communication les of Mobile 

Communication 

Gordon L. 

Stüber 
 SPRINGER 2113 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3با  ICTیا مخابرات یا  الکترونیک ارشدقل کارشناسی حدا
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 موجود در آزمایشگاه باشد. و تجهیزات سیار و ثابت پروژکتور ویدئوو وایت برد و داراي  استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 یمیکار ت صورتبه، ارائه پروژه ترممیانآزمون  ن،یحل تمر ،یحیتوض
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 
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 2 یکالکتروندرس آزمایشگاه  -3-14
 تخصصی نوع درس:

 2: الکترونیک نیازشپی

 - هم نیاز:

یسه عملیاتی و مقا هايکنندههاي ترانزیستوري چندطبقه و تقویتکنندههاي مربوط به تقویتهدف کلی درس: انجام آزمایش

 و نتایج عملی سازيیهشبنتایج 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
و  BJT ،JFETهاي چندطبقه کنندهتقویت ACو  DCمربوط به تحلیل ها انجام آزمایش

MOFET. 
- 9 

 6 - ها مربوط به انواع منابع جریان و کاربردهاي آنانجام آزمایش 2

 6 - هاآن ACو  DCهاي تفاضلی و محاسبات کنندهها مربوط به تقویتانجام آزمایش 3

 6 - کاربردي ها مربوط به فیدبک و مداراتانجام آزمایش 4

5 
هایی مانند هاي عملیاتی ایدئال و غیر ایدئال با تراشهکنندهها مربوط به تقویتانجام آزمایش

Op-AMP 741 
- 9 

 12 - هاي عملیاتیکنندههاي مربوط به کاربردهاي خطی و غیرخطی تقویتانجام آزمایش 6

 48 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 سازيیهبشو مقایسه نتایج تئوري و  عملیاتی هايکنندهیتتقوترانزیستوري و  هايکنندهیتتقو عملی ایی تحلیلتوان

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 نص زارع ،دیانی بهزاد رضوي یکروالکترونیکممبانی 
چاپ سوم 

1399 

تحلیل و طراحی مدارهاي مجتمع 

 آنالوگ

رابرت  گري و .پاول ار

 میر .جی
 نص اردکانی و منصوري

چاپ هفتم 

1397 

 1394 نص دیانی سدره اسمیت یکروالکترونیکممدارهاي 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس دروس آزمایشگاهی مدار و الکترونیک با حداقل سه یا کنترلالکترونیک کارشناسی ارشد  حداقل
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

متر با میز تجهیزات به ازاي هر دو نفر یک میز شامل تجهیزات اسکوپ، منبع تغذیه،  61با ابعاد حدود  آزمایشگاه الکترونیک

 بردوایت الکترونیک و  متر و قطعاتمولتی
 

 روش تدریس و ارائه درس

 دیو اسال لمیو تکرار، ف کار تیمی صورتبه، ارائه پروژه ترمیانمتوضیحی، اجراي عملی، حل تمرین، آزمون 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 
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 کارگاه مخابرات دیجیتال درس -3-15
 تخصصی نوع درس:

 : مخابرات دیجیتالنیازپیش

 - هم نیاز:

 دیجیتال یونمدوالسانتقال اطالعات با  يهاروش هدف کلی درس: فراگیري عملی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 ملیع نظري

 FM - 6 يآشکارسازمدوالسیون و  1

 DPCM - 6و  ΔΣMو  ΔM و PCMدر سیستم  D/Aو  A/D یلتبد 2

 TDM - 6ادغام به روش تقسیم زمانی  3

 PAM - 6 يآشکارسازمدوالسیون و  4

 6 - پالس ساعت یزمانهماستخراج و  5

 ASK - 6 يآشکارسازمدوالسیون و  6

 FSK - 6 يآشکارسازمدوالسیون و  7

 QPSK - 6و  PSK يآشکارسازمدوالسیون و  8

 48 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 یجیتالدآنالوگ و  يهاداده توانایی تحلیل عملی انتقال

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

.fiber to home paul E Green   2115 
Wi-Fi, bluetooth, zigbee and 

wimax 
A Hossam   2117 

Implementation and applications 

of DSL technology 
P Golden   2117 

 

 

 

 

 

 

 ملیع نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

ابقه سال س با حداقل سه لکترونیک یا کنترل یا فناوري ارتباطات و اطالعاتمخابرات یا ا هايیشگراکارشناسی ارشد 

 تدریس مرتبط
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

متر با میز تجهیزات به ازاي هر دو نفر یک میز شامل تجهیزات اسکوپ، منبع تغذیه،  61با ابعاد حدود  مخابرات کارگاه

 وایت بردمتر و قطعات مخابراتی و مولتی
 

 روش تدریس و ارائه درس

 دیو اسال لمیو تکرار، ف کار تیمی صورتبه، ارائه پروژه ترمیانمتوضیحی، اجراي عملی، حل تمرین، آزمون 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 
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 اطالعات يفناور تیریمد درس -3-16

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 اطالعات تیریمد هايیستمس یکیتکن يریادگی :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 1 2 یتاطالعات مدیر هايیستمس 1

 1 2 یاطالعات هايسیستمتوسعه  2

 1 2 پردازش تراکنش هايسیستم 3

 1 2 یمتصم یبانپشت هايسیستم 4

 OLAP 2 1 هايسیستمو  یلیداده تحل یگاهپا 5

 1 3 خبره هايسیستم 6

 1 3 یکالکترون و کار کسب هايسیستم يمعمار 7

 1 2 و ساخت یدتول هايسیستم 8

 1 2 ینتأم یرهزنج یالعاتاط هايسیستم 9

 1 3 يارتباط با مشتر یریتو مد یابیبازار هايسیستم 11

 1 3 منابع سازمان ریزيبرنامه یستمس 11

 1 3 یاطالعات هايسیستم سازيیکپارچه 12

 1 3 هادادهو تحلیل  تجزیه تجاري، هوش ،هادادهمدیریت  13

 1 32 جمع
 

 د انتظارمورو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 سازمانی و سیستم اطالعات مدیریت هايیستمسشناخت 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Information Technology 

for Management 
Pollard, Carol   2118 

 یاطالعات: از مبان يفناور یریتمد

 یجیتالد هايياورفنتا  یرساختز

احد زارع  ،یروحان یدسع

 يارتبه یناسا ،رواسان
 1398 روز یباناد 

 1395 نگر یآت  کگوتشال تریچو، پ یانگ ک اطالعات يفناور کیاستراتژ تیریمد

 هانسکه نگهیا اطالعات يفناور کیاستراتژ تیریمد
محمد  ثمیم

 پور
 1391 انهیعلوم را

Managing Information 

Systems: Ten Essential Topics 

Jun Xu, Mohammed 

Quaddus 
 

ATLANTIS 

PRESS 
2113 

 عملی ينظر 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 با ICT یامخابرات  یاالکترونیک  یاشبکه  یاحداقل کارشناسی ارشد کامپیوتر 
 

 سایل موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و و

 پروژکتور ویدئوو  استاندارد مجهز به وایت بردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 یمیکار ت صورتبهپروژه  ارائه ،ترممیانآزمون  ،یتوضیح
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 
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 مخابراتی هايیستمس يبرداربهرهو  ينگهدار درس -3-17
 تخصصی نوع درس:

 دیجیتال مخابرات :نیازپیش

 - نیاز: هم

 مخابراتی هايیستمساز  يبرداربهرهو  نگهداري هايیکتکنیادگیري  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا یفرد

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 یفوظا O&M ییویانتقال راد هايیستمسدر 

 ينگهدار ایانتقال در رابطه  هايیستمس هايییتوانا

 مربوطه اتیو عمل ییویانتقال راد هايیستمس ينگهدار يهاتستو  ينگهدار

 هاآن ماتیظو تن ییویانتقال راد يفاکتورها ییشناسا

 ییویانتقال راد هايیستمس تورینگیمان

 M&O ينورانتقال  هايیستمسدر  فیوظا

 هاآن يو توانمند ينور هايیستمس ينگهدار زاتیتجه

 يانتقال نور ستمیس يفاکتورها

 ییویانتقال راد هايیستمس یتورینگمان

 ينور هايیستمس يمشکالت نگهدار

 انتقال هايیستمس هايیخراب لیتحل

8 11 

2 

 O&M یمخابرات هايیستمسدر  فیوظا

 يدر رابطه با نگهدار ستمیس هايییتوانا

 مربوطه اتیو عمل نیبخش مشترک ينگهدار

 مربوطه اتیو عمل هایخروجو  يبخش ورود ينگهدار

 مربوطه اتیو عمل نگیگنالیبخش س ينگهدار

 ها log file یسربر

 (ستمیس يپارامترها یمقداردهو  می)تنظ ستمیس ينگهدار

 BSS (یمقداردهو  می)تنظ يارنگهد

 NSS  (یو مقدارده می)تنظ ينگهدار

 یخراب يهاگزارشساختار  یمعرف

 ستمیس هايیخراب لیتحل

8 22 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ثابت و سیار -نوري  -رادیویی  هايیستمسو نگهداري از  يبرداربهرهتوانایی 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 شنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پی -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Telcommunication equipment 1398 علم نو  يدیمنصور سع ،ينادر بایفر 

نصب و  دستورالعملکاتالوگ و 

 نوري يهادستگاهنگهداري 
 1398 شرکت سازنده  

و  نصب دستورالعملکاتالوگ و 

 رادیویی ياهدستگاهنگهداري 
 1398 شرکت سازنده  

و  نصب دستورالعملکاتالوگ و 

 سیار يهادستگاهنگهداري 
 1398 شرکت سازنده  

و  نصب دستورالعملکاتالوگ و 

 ثابت يهادستگاهنگهداري 
 1398 شرکت سازنده  

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 با ICT یامخابرات  یاشناسی ارشد الکترونیک حداقل کار
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 تجهیزات سیار و ثابت و نوري داراي کارگاه و پروژکتور ویدئوو  استاندارد مجهز به وایت بردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 یمیکار ت صورتبه، ارائه پروژه رمتمیانآزمون  ،تجهیزات نظري و عملی توضیح
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 
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 ينور مخابراتشبکه  درس -3-18
 تخصصی نوع درس:

 تالدیجیمخابرات  :نیازپیش

 - نیاز: هم

 مخابرات نوري شبکه ياندازراهنصب و  –: یادگیري طراحی هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 تعریف فیبر نوري و چگونگی انتشار نور در آن

 ينور بریدر ف یجذب و پراکندگ فیتضع

 ينور هايکنندهیتتقوو  ينور يها رندهیگ-فرستنده

 از نسل اول تا چهارم ينور هايینکلو  يمخابرات نور يایمزا

4 6 

2 

 يشبکه مخابرات نور هايیهالو  ياصول شبکه، توپولوژ

و  ينور سینترفی، اdata نکیل ستمیآن، س يو استانداردها ينور LAN يهاشبکه یطراح

 OEI یکیالکتر

 (WDM) ينور يسازشبکه يتکنولوژ

 Mbps 8-2 ينور هايینکل حیتوض

4 11 

 11 4 شبکه تیریمد 3

 6 4 هابکهش ریکاربرد در سا -یکابل ونیزیبه تلو یدر دسترس ينور بریشبکه ف کاربرد 4

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 مخابرات نوري يهاشبکهکار با  مهارت

 

 ی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارس -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Fiber-Optic Communication 

Systems 
Govind P. Agrawal  WILEY 2112 

Introduction to Fiber-Optic 

Communications 
  WILEY 2119 

FIBER-OPTIC 

COMMUNICATION SYSTEMS 
Agrawal  WILEY 2117 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 ایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شر -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 با ICT یامخابرات  یاحداقل کارشناسی ارشد الکترونیک 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 شبکه فیبر نوري تجهیزات کارگاه داراي و پروژکتور ویدئوو  استاندارد مجهز به وایت بردکالس 

 

 و ارائه درس روش تدریس

 یمیکار ت صورتبه، ارائه پروژه ترممیانآزمون  ،تجهیزات نظري و عملی توضیح
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 
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 اطالعات يفناور تیحاکمدرس  -3-19
 یتخصصدرس:  نوع

 - :ازینشیپ

 - :ازین هم

 مجازي هايسازمانتجارت الکترونیک و دولت الکترونیک و شناخت  سازيپیادهبا نحوه  ییآشنادرس:  یکل هدف

 آموزشی سرفصل -الف

 محتوا زیر ردیف

 یادگیري زمان

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 رتباطاتتکنولوژي اطالعات و ا 1

 - 3 تجارت الکترونیک/ دولت الکترونیک/ و...()کاربردهاي فناوري اطالعات  2

 - 2 فناوري اطالعات هايشاخص 3

 - 2 جامعه اطالعاتی 4

 - 2 مدیریت خدمات فناوري اطالعات 5

 - ISO 21111 ،ISO 15514 ،ISO 27111 3سري  استانداردهاي 6

 - 2 اطالعات يفناور یتحاکم 7

 - COBIT 4چارچوب  8

 - 4 تفناوري اطالعا زیرساخت هايکتابخانه 9

  2 سنجش عملکرد هايشاخصو  SLAتوافقنامه سطح خدمات  11

 - 2 سرویس دهندهارائه هايشرکتساختار شبکه اینترنت و  11

 - 2 مجازي هايسازمان 12

 - 2 تحول دیجیتال 13

 - 32 جمع

 

 انتظار مورد یصصتخ و یعموم يهامهارت -ب

 الکترونیکی تجارت ودولت الکترونیک  درفناوري اطالعات  هايدکاربردها و استاندار درک و شناخت

 

  

 عملی نظري 

 1 2 واحد تعداد

 1 32 ساعت تعداد
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشار سال ناشر مترجم مؤلف منبع عنوان

 1396 مهرگان قلم  یريناصر مد اطالعات و ارتباطات يآورفن

 1395 ادیبان روز  علیرضا جهانی مدیریت خدمات فناوري اطالعات

Software Engineering for 

Internet Applications 

E. Andersson, 

P. Greenspun, 

and A. Grumet 
 MIT Press  

The Internet Book: Everything 

you Need to Know about 

Computer Networking and 

How the Internet Works 

D. E. Comer  Prentice-Hall  

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 مرتبط کار سابقه سال 3 حداقل داراي ICT یا اطالعات، فناوري یا( افزارنرم) کامپیوتر ارشد کارشناسی حداقل

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 وایت برد و پروژکتور ویدیو ندارد مجهز بهکالس استا
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار تیمی صورتبهها، ارائه پروژه د، بررسی استاندارتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 
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 UPSبدون وقفه  هیمنابع تغذ درس -3-21

 تخصصی نوع درس:

 2الکترونیک  :نیازپیش

 - نیاز: هم

 و نگهداري منابع تغذیه بدون وقفه ياندازراهنصب و  :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 UPS 2 2موجود در شبکه برق و اهمیت  بررسی اختالالت 1

 2 2 یتاسنتردو  یرساختز هايیتسامنابع تغذیه بدون وقفه در  ياستانداردها 2

 4 2 پارامترها و مشخصات فنی منابع تغذیه بدون وقفه 3

 4 2 نحوه تنظیم پارامترها و بررسی خطاها و هشدارها 4

 1 4 (UPSتغذیه )شارژر هوشمند و  سایت متناسب با منابع هايیازمندينسایزینگ  5

 4 1 منابع تغذیه بدون وقفه هاييتوپولوژ 6

 2 1 هوشمند و منابع تغذیه بدون وقفه يشارژرهامانیتورینگ  7

 2 1 نحوه اتصال منابع تغذیه به دیزل 8

 2 1 شارژ مطابق با استاندارد يهاروشو  هايباترانواع  9

 4 2 ذیه بدون وقفهنگهداري و تعمیرات منابع تغ 11

 2 1 بررسی و مقایسه برندهاي مطرح در دنیا 11

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 هاآنو نگهداري و شناخت خطاها و برطرف کردن  ups سرویستوانایی 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Uninterrupted Power Supply 

System: (electrical Engineering) 
Kamal Maity  

Independently 

Published 
2117 

 1393 استادکار  ییرضا رضایعل (UPSبدون وقفه ) هیمنابع تغذ

 UPS ياندازراهنصب و 

 و اجرا( ياندازراه - می)مفاه

 ،یسبز علمهسا 

 ییرزایم طاهر یرم
 1396 تهران باگرانید 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 حدتعداد وا

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 با یا کنترلحداقل کارشناسی ارشد الکترونیک 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 UPS تجهیزات داراي کارگاه و پروژکتور ویدئوو  ردب وایت استاندارد مجهز بهکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 یمیکار ت صورتبه، ارائه پروژه تجهیزات مداري ساختار بررسی ،تجهیزات نظري و عملی ی،توضیح
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 
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 ینترنتیا یابیازاربدرس  -3-21
 تخصصیدرس:  نوع

 - :ازینشیپ

 - :ازین هم

 انیو نحوه ارتباط با مشتر یکیالکترون یابیبازار طیبا انواع مح ییدرس: آشنا یکل هدف

 آموزشی سرفصل -الف

 محتوا زیر ردیف

 یادگیري زمان

 )ساعت(

 یعمل نظري

1 
 انواع مختلف بازار و محیط بازاریابی، تعاریف مهم در بازاریابی

 رفتار خریدار، تحلیل تقسیمات بازار و نیازهاي مختلف خریداران
1 2 

2 

 عملکرد بازاریابی الکترونیکیمتمایز بازاریابی الکترونیکی،  يهایژگیو

ی ایجاد چگونگ ،ونیکیعوامل موفقیت در بازاریابی الکتر، چرخه بازاریابی الکترونیکی

 یت در مدیریت بازاریابیقالخ

1 2 

 4 2 معرفی ابزارهاي بازاریابی آنالین  3

 4 2 معرفی بازاریابی در موتورهاي جستجو  4

 4 2 معرفی بازاریابی ایمیلی  5

 4 2 اجتماعی يهاشبکهمعرفی بازاریابی  6

 4 2 هاو اپلیکیشن هايبازمعرفی بازاریابی با  7

 4 2 عرفی بازاریابی محتواییم 8

 4 2 معرفی بازاریابی ویروسی 9

 32 16 جمع

 

 انتظار مورد یتخصص و یعموم يهامهارت -ب

رفتار  بر اساس غاتیتبل هايتکنیکو  انیو نحوه تعامل با مشتر یکیالکترون يبازارها باألخص يانواع بازارها شناخت

 دارانیخر

 

 سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل  -ج

 انتشار سال ناشر مترجم مؤلف منبع عنوان

 1391 انتشارات ترمه  پور علیمهرداد  اینترنتی بازاریابی

 سایمون کینگزنورث استراتژي بازاریابی دیجیتال
 ،سرشتنیکی عل

 رئیسی محمدحسین
 1397 انتشارات بازاریابی

 1393 هریانانتشارات طا  متینه مقدم دیجیتال بازاریابی

بازاریابی اینترنتی و کسب 

 اجتماعی هايشبکهدرآمد در 

 فخرالدینمتینه مقدم، 

 طاهرزاده
 1391 انتشارات عطران 

 عملی نظري 

 1 1 واحد تعداد

 32 16 ساعت تعداد
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 بازاریابی میو مفاه یاجتماع هايشبکهبا تسلط به  ICT یا IT یا تراکامپیو هايگرایشارشد  یسکارشنا حداقل

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پرسرعت نترنتیمتصل به شبکه و ا هايسیستمبا  انهیکارگاه را
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کارگاه در محور پروژه صورتبه تکرار و تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمترم و یانپاه، کوئیز و آزمون کتبی تکالیف کالسی مستمر در هر جلس
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 شرفتهیپ نویسیدرس برنامه -3-22

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 #C یسینون برنامهزبا يریادگی هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 حتواریز م ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 نویسییادآوري مفاهیم برنامه

تعریف متغیر و تعریف  -معرفی زبان سی شارپ و چارچوب دات نت، ایجاد برنامه و اجرا 

انواع عملگرهاي  -هاي تبدیل انواع داده به یکدیگر روش - هاي سی شارپانواع داده –ثابت 

 سی شارپ

- 3 

2 
 ترلیدستورات کن

 ساختارهاي تکرار - ساختارهاي شرطی
- 6 

3 

 Windows Form Applicationمعرفی و کار با 

رابط مفهوم  - هاآنهاي استاندارد، خواص و رویدادهاي معرفی کنترل -فرم  معرفی ویندوز

 :هایی نظیربا کنترل و کار شناییآ - هاي گرافیکیمعرفی و کاربرد کامپوننت -کاربر گرافیکی 
Form, Button, Textbox, Checkbox, Label, ComboBox, Radiobutton, 

Groupbox, Picturebox, Timer, Listbox, richTextBox, MenuStrip, … 

- 12 

4 

 هاآرایه

 – هاآنسازي جستجو و مرتب ،بعدي )بردارها(هاي یکآرایه -هامعرفی و کاربرد آرایه

 .و هاي چندبعديآرایه - هاآنیات روي عملها( و هاي دوبعدي )ماتریسآرایه

- 6 

5 

 توابع

 - توابع همنام - توابع غیر بازگشتی - توابع بازگشتی - ايتوابع رشته - ساختهتوابع پیش

 انواع داده مقداري و ارجاعیمعرفی و کاربرد  - ایجاد، فراخوانی و ارسال پارامتر به توابع

- 9 

6 

 ءگراییشی

تعریف و ایجاد  -ی ویژگ ،فیلد، متد، ءشی، ریف کالساتع -ایی ءگرء و شیمفاهیم شی

 - سازنده کالس

و تفاوت آن  (struct) تعریف ساختار -هاي آماده در سی شارپمعرفی و کاربرد انواع کالس

 با کالس

 (Public - Private - Protected) انواع سطوح دسترسی

- 9 

7 
 پروژه setup یجادا و مدیریت خطاها

 (Setup Project)براي برنامه  setup ایجادنحوه  - خطاها و استثناها مدیریت
- 3 

 48 - جمع

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 شارپ یدات نت و با زبان س طیدر مح يافزار کاربردنرم کی جادیو ا یطراح مهارت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف نبععنوان م

Professional C# 7 and.NET 

Core 2.1, 7th Edition 
Christian Nage  Wrox 2118 

Pro C# 7 With.NET 

and.NET Core Eighth 

Edition 

Andrew Troelsen 

Philip Japikse 
 Apress 2117 

 Visual C# 2112چگونه با 

 برنامه بنویسیم

پل دیتل، هاروي 

 دیتل

بهرام پاشایی، 

 محمدعلی باالفر
 1393 آیالر

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

سال سابقه کار  سهبا حداقل  ICT یا کیالکترون یا يوتریافزار کامپنرم ایاطالعات  يارشد فناور یحداقل مدرک کارشناس

 شارپ یس یسینومسلط به زبان برنامه و مرتبط

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 C#.netافزار متصل به شبکه و نرم يهاستمیسبا  انهیکارگاه را

 

 روش تدریس و ارائه درس

رار و تک دیو اسال لمیو تکرار، ف کار تیمی صورتبه، ارائه پروژه ترمیانمتوضیحی، اجراي عملی، حل تمرین، آزمون 

 در کارگاه صورت پروژه محوربه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 
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 مباحث ویژه درس -3-23
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 اقلیمی یازهاينارتباط با  نوین و در هاييتکنولوژ دانشجویان در يهامهارتهدف کلی درس: ارتقاي 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 ICT نوین هاييتکنولوژدر راستاي با محوریت مهارت  ICTیکی از مباحث علم روز 

ی و با صویب گروه آموزشتدریس شود انتخاب موضوع با ت سازيیهشبتئوري و  صورتبه

که دانشکده یا آموزشکده در آن قرار  يامنطقهدر  ICTتوجه به نیازهاي آموزش صنعت 

 شودیمدارد انتخاب 

16 32 

 باید مهارتی و کاربردي باشد حتماً شدهانتخابموضوع  2

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 و شرایط اقلیمی استان یا منطقه. با توجه به نیاز، بافت صنعتی یکترونالکدانش فنی و تخصصی رشته 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     هادو استانداراستفاده از آخرین مراجع 

 

 درس(شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب آموزشی ) استانداردهاي -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه فعالیت در ارتباط با موضوع تخصصی 3 حداقل یا شبکه با ICT یاارشد الکترونیک  یکارشناسحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و رایانه ینترنتا ،پروژکتورو ویدئو  ینترنتامجهز به رایانه،  استانداردکالس 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار دیو اسال لمیو تکرار، ف یمیکار ت صورتبه، ارائه پروژه ترمیانمآزمون  ن،یحل تمر ،یحیضتو
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاتکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی 

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 16 32
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 يروتیکامپ يهاشبکهدر  یابیریمس و نگیچیسوئدرس  -3-24
 تخصصینوع درس: 

 هادادهمهندسی اینترنت و ارتباط : نیازپیش

 - نیاز: هم

 کامپیوتري يهاشبکهدر  یریابیمسمفاهیم درک مراحل سوئیچینگ و هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 وئیچینگمفاهیم تئوري س

هاي محلی و تکنولوژي هاي شبکهبررسی مفهوم سوئیچینگ، مروري بر تکنولوژي
Ethernet 

 Ethernetهاي محلی مبتنی بر در شبکه 2بررسی فرآیند سوئیچینگ الیه 

 هاآن يبندردهو  Ethernetهاي بررسی معماري و اجزاء سوئیچ

 Broadcast Domainمفهوم 

 VLANسازي براي پیاده IEEE.812.1Qارد و استاند VLANبررسی مفهوم 

4 - 

2 

 موارد عملی در سوئیچینگ

 Ethernetهاي معرفی و مقایسه سازندگان سوئیچ

 (Coreو  Access ،Distributionهاي سیسکو )سوئیچ يبندرده

 سیسکو و بررسی اجزاء آن 2961سري  2معرفی سوئیچ الیه 

جهت  GNS3و  Tracerحیط شبکه، مانند: م هايسازيیهشبمعرفی، نصب و نحوه کار با 

 سناریوهاي شبکه سازيیادهپ

و نحوه اتصال و کار با آن. آشنایی  Cisco IOSهاي قابل مدیریت مانند: سوئیچ عاملیستمس

 IOS عاملیستمسبا فرامین اولیه 

و آشنایی با فرامین مربوط به آن و انجام  Ciscoهاي در سوئیچ VLANنحوه تعریف 

 اي عملی مختلفسناریوه

. انجام VTPبا پروتکل  VLANو نحوه تعریف  VTP ،DTP ،CDPهاي بررسی پروتکل

 سناریوهاي عملی مختلف

 و انجام سناریو عملی Port Securityبا استفاده از  Trunkکنترل دسترسی بر روي 

 و نحوه پیکربندي آن و انجام سناریوهاي عملی مختلف STPبررسی پروتکل 

 و نحوه پیکربندي آن و انجام سناریو عملی EtherChannelمفهوم 

Inter VLAN Routing و انجام سناریو عملی 3سازي به کمک سوئیچ الیه و پیاده 

4 27 

 

 مفاهیم تئوري مسیریابی

 (Forwarding( و هدایت )Routingو مسیریابی ) Internetworkingمروري بر مفاهیم 

 هاآنبندي تقسیم انواعبی و هاي مسیریامروري بر مسائل، الگوریتم

 هاي مسیریابیها در الگوریتمبررسی انواع متریک

4 - 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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و نحوه فرآیند مسیریابی و هدایت بسته و مفهوم  IPبررسی معماري روترهاي مبتنی بر 
Longest Prefix Match 

 يسازشبکه یرز و IPهاي مروري بر مفاهیم آدرس

 

 موارد عملی در مسیریابی

 MikroTikو  Cisco، مانند: IPیسه سازندگان رایج روترهاي مبتنی بر معرفی و مقا

 هاي شرکت سیسکوروتر يبندرده

 شرکت سیسکو بررسی اجزاء آن 2811معرفی روتر سري 

 روتر سیسکو IOS عاملیستمسفرامین مهم پیکربندي روتر در 

 هاآنها بر روي روتر و نحوه پیکربندي معرفی و مقایسه انواع اینترفیس

 از شبکه یرزو انجام سناریو عملی با یک روتر و اتصال چند  Default Gatewayمفهوم 

 طریق روتر

از فرامین  استفادهو نحوه پیکربندي آن در روترهاي سیسکو با  Static Routeمفهوم 

 و انجام سناریوهاي عملی مختلف با بیش از یک روتر یازموردن

و  هاآن هايبنديیمتقسو انواع  IPیریابی مبتنی بر هاي مسبررسی و مقایسه انواع پروتکل

 .EIGRPو  RIP ،OSPF، مانند: هرکدامدر  مورداستفادههاي متریک

 هاي مسیریابیبررسی مفهوم همگرایی در پروتکل

 هاي آن و انجام سناریوهاي مختلف عملیو انواع نسخه RIPتشریح فرآیند پروتکل 

 هاي آن و انجام سناریوهاي مختلف عملیع نسخهو انوا OSPFتشریح فرآیند پروتکل 

 هاي آن و انجام سناریوهاي مختلف عملیو انواع نسخه EIGRPتشریح فرآیند پروتکل 

( در مسیریابی با استفاده از Troubleshooting) یابییبعطرح مسائل مختلف براي 

 tracerouteو  pingموردنیاز، مانند:  هافرمان

 انجام سناریوهاي عملی و Access Listکار با 

 و انواع آن و نحوه پیکربندي آن و انجام سناریو عملی NATمروري بر 

 بر روي روتر و انجام سناریو عملی DHCPپیکربندي سرویس 

4 70 

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار يهامهارت -ب

 گردد.آشنا می مورداستفادههاي پروتکل و هاآنفراگیر پس از گذراندن درس با تجهیز روتر و نحوه پیکربندي 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

CCNA 211-311, Volume 1 

Official Cert Guide 
Wendell Odom  Cisco Press 2121 

CCNA Routing and Switching 
Wendell Odom 

and Scott Hogg 
 Cisco Press 2116 

به  CCNAآموزش عملی و کاربردي 

 LAB صورتبهزبان ساده 
 1395 کیان رایانه سبز  مسعود حسینقلی پور
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 ه کار مرتبطسال سابق سهبا حداقل  يوتریکامپ هايشبکه ای ICTارشد  یحداقل کارشناس
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 سوئیچ تجهیزات کارگاه داراي و پروژکتور ویدئوو  استاندارد مجهز به وایت بردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 یمیکار ت صورتبه، ارائه پروژه ترممیانآزمون  ،تجهیزات نظري و عملی توضیح
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانمو  ترمیانپاکالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون کتبی  تکالیف
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 درس پروژه -3-25
 نوع درس: تخصصی

 واحد 51 حداقل نیاز: گذراندنپیش

 -هم نیاز: 

 عملیاتی و کاربردي در حوزه صنعت ارتباطات رتصوبهشده  دانش فراگرفته سازيیادهپهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 هاييتکنولوژالکترونیک و مخابرات با موضوعات استفاده از  ICT يهاحوزه باید درپروژه 

 :باشد تواندیمهاي زیر  صورتبهو  ICT نوین در

 طراحی و ساخت -

 ICTپژوهشی و تحقیقاتی در حوزه  -

- - 

 - - جمع
 

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

ي و کارایی کاربردهاي فناور یاثربخشمرتبط با بهبود  هاييفناورو تحلیل  سازيیادهپآوردن مهارت کافی در  به دست

 اطالعات در صنعت

 

 مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري  -ج

 هاي مدرسویژگی

 ICT در حوزهکار  باتجربه یکالکترون یا ICT یامخابرات  حداقل کارشناسی ارشد

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

تاژ، الکترونیکی از قبیل میز کار، رایانه، تجهیزات مون پروژه با ابعاد مناسب و تجهیزات موردنیاز براي ساخت دستگاه کارگاه

 و ... پرو گرامرلوسکوپ، منبع تغذیه، اسی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ه و بر اساس در موضوع پروژ شدهیفتعرارزشیابی بر اساس میزان موفقیت و تالش دانشجو در پیشبرد و دستیابی به اهداف 

 گرددیمتعیین  (استاد راهنما، مدیر گروه و داور مدعو)دفاعیه دانشجو و داوري 

 

 

 

 
 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 - - تعداد ساعت
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 درس کارآموزي -3-26
 نوع درس: تخصصی

 واحد 51 حداقل نیاز: گذراندنپیش

 - هم نیاز:

 در آن یدهدآموزشو تطبیق مطالب  صنعتی یکار واقعمحیط  هدف کلی درس: کسب مهارت در تعامل با

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
ر و کارگاهی د یانبندانش مؤسساتو  هاشرکتهاي صنعتی مختلف و فعالیت در مجموعه

 مانند مراکز سرویس و نگهداري مخابراتی یدهدآموزش هاي بامهارتمرتبط  هايحوزه
- 241 

 241 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

و  لیتو ضمن قاب آوردیم به دستصنعتی مرتبط با رشته خود  یطاز مح یکیاز مناسبی درک  دانشجو در پایان کارآموزي،

 و مکتوب نماید ارائهرا  آمادگی کار در آن محیط صنعتی باید بتواند تشریح کاملی از آن حرفه

 

 شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس() یآموزشاستانداردهاي  -ج

 هاي مدرسویژگی

 ICT در حوزهکار  باتجربه یا کنترل یکالکترون یا ICT یامخابرات  حداقل کارشناسی ارشد
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 محیط صنعتی، کارخانه، کارگاه خصوصی یا دولتی مناسب
 

 روش تدریس و ارائه درس

ضایت ر بر اساسط کار و در محی روش ارزشیابی بر اساس نظم و انضباط و حضور مرتب و میزان عالقه و فراگیري دانشجو

 و گزارش جامع کارآموزي (غایب حضورکنترل )مدرس کارآموزي  سرپرست کارآموزي و
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

تکرانه هاي مبمشاهده همکاري و تعامل دانشجو با سرپرست و سایر همکاران در محیط کار صنعتی، نظم و انضباط، فعالیت

پذیري در قبال تجهیزات و محیط کار، ارزیابی گزارش مستند شده از ط کاري، مسئولیتپذیري با محیو خالقانه، تطبیق

 هافعالیت

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 241 1 تعداد ساعت
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 والرلس يهاشبکه یطراح درس -3-27
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 والرلس يهابکهش ياندازراهنصب و  ،: یادگیري طراحیهدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 3 2 فرآیند هاي کلی -بر طراحی شبکه رادیویی يامقدمه 1

 3 2 هاآنتنانتشار امواج و  2

 3 2 سلولی يهاشبکه 3

 3 2 محاسبات ترافیک و ظرفیت شبکه 4

 4 2 سازيینهبهو  ياندازراهمراحل طراحی تا نصب و  5

 8 3 طراحی شبکه يابزارها 6

 8 3 ارزیابی ابزارهاي طراحی 7

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 والرلس يهاشبکهطراحی  يابزارهامهارت کار با 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشار سال ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Design and Optimization for 5G 

Wireless Communications 
Haesik Kim  WILEY 2121 

و کنترل توان در  سازيینهبه ،یطراح

 (یسلول اریمخابرات س) یلموبا يهاشبکه
 1391 جاودان خرد  آباديیعل نیام

 1391 ناقوس  جالل فیاض سلولی يهاشبکهطراحی رادیویی 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 انداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(است -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 با ICT یامخابرات  یا الکترونیک ارشدحداقل کارشناسی 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 تجهیزات مخابراتی داراي کارگاه و پروژکتور ویدئوو استاندارد مجهز به وایت کالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 یکارگاه توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 عملی و آزمون یانیپا یهاي کاربردي دانشجویان و آزمون کتبپروژه ارائه
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 درس مهندسی ترافیک -3-28
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 یريتأخ هايیستمسو  مخابراتیترافیک  یهدف کلی درس: شناخت و بررس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 مرور اجمالی و مفاهیم اساسی احتمال 1

 2 1 تلفنی يهاشبکهترافیکی در  هايیبررس  2

 2 1 یک فرآیند تصادفی عنوانبهبررسی ترافیک تلفنی  3

 2 1 و جریان خروجی دهییسسرو  بررسی جریان ورودي و مکانیسم 4

 2 1 ضایعاتی هايیستمسبررسی  5

 3 1 تغییرات ساعتی روزانه هفتگی و ماهیانه ترافیک تلفنی 6

 3 2 دسترسی کامل و محدود 7

 3 2 اختالط 8

 3 1 بررسی ترافیک سرریز 9

 BHc 1 3 هايیستمسبررسی  11

 3 1 یريتأخ هايیستمسبررسی  11

 3 1 ضایعاتی یريتأخ هايیستمسمقایسه  12

 3 1 ترافیکی بینییشپ يهاروشبررسی  13

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 زیسرر کیتراف تیریو مد یتلفن يهادر شبکه کیتراف ییو توانا لیتحل

 

 دي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنها -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Network Traffic Engineering: 

Stochastic Models and Applications 
Andrea Baiocchi  WILEY 2121 

Traffic Management and Traffic 

Engineering for the Future Internet 

Rui Valadas, Paulo 

Salvador 
 FI Tra MEn 2119 

Network and Traffic Engineering in 

Emerging Distributed 
Abawajy, Jemal H  IGI 2113 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت

https://www.google.com/search?hl=en&biw=1467&bih=721&tbm=bks&sxsrf=ALeKk00FGnILbfYa2s_L11v4V28PukLCsA:1614396215682&tbm=bks&q=inauthor:%22Andrea+Baiocchi%22&sa=X&ved=2ahUKEwiRidnHjonvAhVQUcAKHUDfCjsQ9AgwAXoECAkQBQ
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

تدریس  سال سابقه با حداقل سه یا فناوري ارتباطات و اطالعاتمخابرات یا الکترونیک  هايگرایشکارشناسی ارشد حداقل 

 مرتبط
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 .باشد پروژکتور ویدئوو وایت برد و داراي  باشد متر 61ابعاد  حداقلداراي  کالس
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار تیمی صورتبه، ارائه پروژه ترممیانتحویل تمرین، حل تمرین، آزمون  و سازيشبیه توضیحی،
 

 ابی درسروش سنجش و ارزشی

هاي کاربردي دانشجویان و آزمون پروژه ارائهو  هاآن سازيشبیههاي درسی مناسب و بر اساس امتحان و تکالیف و پروژه

 کتبی پایانی
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 مخابرات ماهواره درس -3-29

 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 بر ماهواره یمبتن ATMو  نترنتیا هايیسسرو تال،یجید ونیزیتلو هايیسسرومتحرک،  هايیسسرو هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
کلی مدارهاي ماهواره و مقررات   مفاهیم اساسی و درک ياماهواره هايیستمسبر  يمرور

 ايماهواره هايیستمسالمللی ارتباط ماهواره مقررات تشکیل بین هايیستمستکنولوژي و  و
2 4 

2 

 پر تاپ يهاروشمدارها و 

 امواج رادیویی انتشار

 ساکن نیزم دارم

 قطبش

 هاآنتن

و  ي بخش فضاییاماهواره یمخابرات يهاشبکه یو محاسبات یبا اصول طراح ییمدار آشنا

 بخش زمینی

در  آنالوگ گنالیپلکس س یمالت يهاروش و یجیتالد هايسیگنال آنالوگ و هايیگنالس

 تالیجیآنالوگ و د ونیمدوالس يراستا

 ماهواره وندرپترانسشرایط محیطی انتشار محاسبات شبکه آشنایی با 

 ياو ماهواره ینیزم هايیستگاها یبا مشخصات فن ییآشنا

 هاآن يانتها هایستگاها ساختار

 اریثابت و س هايیستگاها ینیزم هايیستگاهاو فرستنده  رندهیگ یفرع ايهیستمس

 کنترل خطا نگیکد

 ییفضا نکیل

11 21 

3 
اي مخابرات محلی و دریاي سیستم ماهواره ياماهوارهمخابرات  هايیستمسکاربرد 

 ناوبري يهاماهواره
4 8 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
و  نیزم نیب دیگرو هر نوع داده  ویدیو ر،یمانند صوت، تصو یاطالعات هاگنالیس ل معماري ماهواره و نحوي انتقالتحلی

 فضا

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
SATELLITE 

COMMUNICATIONS 

SYSTEMS 

Gerard Maral 

Michel 

Bousquet 

 WILEY 2121 

 به يراد سیدن ياماهوارهمخابرات 
 ،ییرضا یرمهديام

 ياصغر ریام دیس
 1396 دانش ازینشر ن

 1393 )ع( نیدانشگاه امام حس زادگانخیجواد ش یس .يآگاروال د يامخابرات ماهواره

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 با ICT یامخابرات  حداقل کارشناسی ارشد
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و تجهیزات ماهواره پروژکتور ویدئوو وایت برد متر باشد و داراي  61ابعاد  حداقل کارگاه ومتر  31 کالس به مساحت

 

 روش تدریس و ارائه درس

 یمیکار ت صورتبه، ارائه پروژه ترممیانآزمون  ،یحیتوضقطعات،  اندازيراهنصب و  –تجهیزات  نظري و عملی بررسی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

هاي کاربردي پروژه ارائهو  هاآن سازيشبیهمناسب و  یدرس يهاو پروژه هايدستورالعملاجراي بر اساس امتحان و 

 یانیپا یدانشجویان و آزمون کتب
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 نوري يهاالمانو  ابزارها تجهیزات، درس -3-31
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 نوري تجهیزات و ابزارهاي ياندازراهو  و نصب: یادگیري هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 ملیع نظري

 2 1 مقدمه بر فیبر نوري 1

 2 1 فیبر نوري يابزارهامروري بر تجهیزات و  2

 3 1 نوري یبرهايفانواع  3

 4 1 نوري يهافرستنده 4

 3 1 نوري هايیرندهگ 5

 3 1 فیلترهاي نوري 6

 3 2 نوري هايکنندهیتتقو 7

 3 2 نوري هايکنندهیفتضع 8

 3 2 نوري ياهترانسپوندر 9

 3 2 پلکسر هاي نوري یانواع مالتی پلکسر و دي مالت 11

 3 2 انواع المان نوري 11

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ينور يهاو المان زاتیمهارت کار با تجه

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Fiber-Optic Communication Systems Govind P. Agrawal  WILEY 2112 
Introduction to Fiber-Optic 

Communications 
  WILEY 2119 

FIBER-OPTIC COMMUNICATION 

SYSTEMS 
Agrawal  WILEY 2117 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 با ICT یامخابرات  یا الکترونیک ارشداقل کارشناسی حد
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 شبکه فیبر نوري تجهیزات کارگاه داراي و پروژکتور ویدئود و رب وایت به مجهزاستاندارد کالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 کارگاهی -یتوضیح
 

 بی درسروش سنجش و ارزشیا

 عملی و آزمون یانیپا یهاي کاربردي دانشجویان و آزمون کتبپروژه ارائه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 هاي بیسیمشبکه ياندازراهدرس نصب و  -3-31
 اختیارينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 آن ياندازراههاي کامپیوتري بیسیم و نحوه نصب و هاي شبکهر و تکنولوژيآشنایی با ساختاهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 هاي بیسیماي بر شبکهمقدمه

 هاي کابلیها و مقایسه با شبکهها، محدودیتبررسی کاربردها، ویژگی
1 - 

2 

 طات بیسیمزیرساخت فیزیکی ارتبا

، امواج قرمزمادونامواج نوري و  مانندبررسی و مقایسه انواع محیط انتقال هدایت نشده، 

 رادیویی

ی و باند رادیوی بنديیمتقسهاي امواج رادیویی و ساختار باند رادیویی و بررسی مشخصه

 هاآنمحدوده فرکانسی 

 خط دید، فضاسطحی، تروپوسفریک، یونوسفریک،  مانندبررسی انواع انتشار، 

 هاي انتشارکاربردها، نحوه انتشار و نوع آنتن در هر یک از روش

 ،هاتکرارکنندهماکروویو زمینی، 

 ايهاي سنکرون، باندهاي فرکانسی براي مخابرات ماهوارهاي، ماهوارهمخابرات ماهواره

رسال و اهاي سلولی، نحوه تلفن سلولی، باندهاي سلولی، فرآیند ارسال و دریافت در تلفن

 هاي دیجیتالدریافت، تحویل سیگنال، ارسال داده

 هاي انتقال بیسیم، شامل: تضعیف، اعوجاج، نویزبررسی معایب محیط

عیف، در تض یرگذارتأث، عوامل بلیدستعریف تضعیف و محاسبه قدرت سیگنال با واحد 

شکست ( و Diffraction(، پراش )Reflection(، بازتاب )Absorptionشامل: جذب )

(Refraction) 

 تعریف اعوجاج

 ايو نویز ضربه Crosstalkنویز حرارتی، نویز القایی،  مانندتعریف نویز و انواع آن، 

 تعریف نسبت سیگنال به نویز و تعریف ظرفیت شانون

 : توان سیگنال منتشره یک آنتن خاص در محیط،dBiتعریف 

درجه کامل و  361 صورتبهآن  شعتشع: یک الگوي تئوریک از آنتنی که isotropicمفهوم 

 کروي

 دارجهتبین دو آنتن  مانعیب: مسیر مستقیم و Line of Sideمفهوم 

2 - 

 - 2 هاي بیسیمها و استانداردهاي شبکهفناوري 3

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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اي بیسیم ههاي بیسیم بر اساس مقیاس جغرافیایی، شامل: شبکههاي شبکهفناوري بنديیمتقس

( با WIFIهاي بیسیم محلی )، شبکهIEEE812.15اندارد ( با استBluetoothبین سیستمی )

 IEEE812.16( با استاندارد WIMAXهاي بیسیم گسترده )، شبکهIEEE812.11استاندارد 

 LTEهاي همراه با استاندارد هاي داده تلفنو شبکه

 هاي بیسیمهاي شبکهبراي استفاده در فناوري ISMباندهاي آزاد یا 

هاي طیف گسترده، شامل: ( و بررسی انواع تکنیکSpread Spectrumمفهوم طیف گسترده )

 DSSSو تکنیک  FHSSتکنیک 

-Point-to)نقطه به  نقطه، شامل: الگوي استفادهقابلو انواع الگوهاي  قرمزمادونبررسی 

Point( و الگوي انتشاري )Diffused) 

4 

 هاي محلی بیسیمالیه فیزیکی شبکه

 IEEE 812.11استاندارد معرفی پشته پروتکلی 

 IEEE 812.11بررسی الیه فیزیکی استاندارد 

، 812.11a ،812.11b ،812.11g، شامل: IEEE 812.11هاي معرفی و مقایسه انواع نسخه

812.11n ،812.11 ac ... و 

1 - 

5 

 هاي محلی بیسیم، شبکهMAC یهال یرز

 تراکیهاي شبکه محلی بیسیم در دسترسی به کانال اشبررسی چالش

 مشکل ایستگاه پنهان و ایستگاه آشکار

گاه هاي بیسیم، شامل: الگوي مبتنی بر یک ایستسازي شبکهانواع الگوهاي پیکربندي و پیاده

 (DCFت لحاهیچ عنصر مرکزي ) بریهتک( و الگوي پراکنده بدون PCFثابت )حالت 

 812.11در استاندارد  CSMA/CAبررسی الگوریتم 

اي آزاد شدن چهار مرحله يبندزمانو بررسی  812.11ر استاندارد د PCFحالت عملکرد 

 812.11کانال و ارسال فریم داده در استاندارد 

 812.11هاي شبکه محلی بیسیم معرفی و مقایسه انواع توپولوژي

2 - 

6 

 812211ساختار فریم در استاندارد 

 هاي مدیریتیرلی و فریمهاي کنتهاي داده، فریم، شامل: فریم812.11هاي انواع فریم

 812.11فریم  Headerهاي بررسی هر یک از فیلد

 812.11دهی در هاي آدرسبررسی مکانیزم و انواع حالت

 هاي کنترلی و کاربرد هریکبررسی انواع فریم

 هاي مدیریتی و کاربرد هریکبررسی انواع فریم

2 - 

7 

 812211در استاندارد  شدهیفتعرخدمات 

 ، شامل: خدمات ایستگاهی و خدمات توزیعی812.11خدمات در بررسی انواع 

 بررسی انواع خدمات ایستگاهی

 بررسی انواع خدمات توزیعی

 هاي چند سلولیمکانیزم رومینگ در محیط

2 - 

8 
 812211امنیت در استاندارد 

 هاپذیريیبآس، تهدیدها و 812.11هاي امنیتی در بررسی چالش
2 - 
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 وردنیاز، شامل: احراز هویت و رمزنگاريهاي امنیتی مبررسی سرویس

و  WEP ،WPA ،WPA2، شامل: 812.11هاي هاي امنیتی براي شبکهمعرفی انواع پروتکل

WPA3 

 هاآنو مقایسه  812.11هاي امنیتی بررسی مکانیزم کاري پروتکل

9 

 سازي شبکه محلی بیسیمالزم براي پیاده يهامؤلفه

متناسب  Access Point، شامل: آنتن متناسب با شرایط شبکه، يافزارسخت يهامؤلفهمعرفی 

 APجهت اتصال  Ethernetبا شرایط شبکه، کارت شبکه بیسیم، شبکه سیمی مناسب مانند 

 مناسب براي اتصال آنتن یکشکابلها در قالب یک شبکه واحد، سازي سلولو یکپارچه ها

 ها APساخت مناسب بین مناسب براي ایجاد زیر یکشکابل، APاصلی سلول به 

2 - 

11 

 تجهیزات و ادوات شبکه محلی بیسیم

، Antena ،Attenuatorهاي محلی بیسیم، شامل: و ادوات شبکه یزاتتجهمعرفی انواع 

Amplifier ،Access Point ،Wireless Bridge ،Wireless Workgroup Bridge ،

Wireless Router ،Wireless Controler 

- 3 

11 

 شبکه محلی بیسیم آنتن در

 Outdoorو  Indoor، شامل: یريقرارگها بر اساس محیط انواع آنتن بنديیمتقس

بر روي دکل  نصبقابلهاي نحوه نصب شامل: آنتن ازلحاظها انواع آنتن بنديیمتقس

(YAGIآنتن ،) نصبقابلهاي ( بر روي دیوارWall Patchآنتن ،) هاي سقف کوب

(Ceiling Mount ،)یزوآسقف (Ceiling Patchو آنتن )( هاي بشقابیDish or 

Parabolic) 

 مفهوم زاویه تابش در آنتن، شامل: زاویه تابش افقی و زاویه تابش عمودي

-Omni-Directional ،Semiها بر اساس زاویه تابش، شامل: آنتن بررسی انواع آنتن

Directional  وHighly-Directional. 

 به اتصال آنتنانواع کانکتورهاي مربوط 

 PoEمنبع تغذیه تجهیزات بیسیم و استفاده از  ياندازراهنحوه 

 در آنتن VSWRتعریف پارامتر 

 هانآفوق و کاربرد هریک از  هايبنديیمتقسهاي رایج بر اساس هاي آنتنبررسی مشخصه

 اع آنتنو رابطه ارتفنقطه به  نقطههاي هاي طراحی لینک( و محدودیتFresnelمنطقه فرنل )

 با منطقه فرنل

 رعدوبرقمحافظ آنتن در مقابل 

- 4 

12 

 در یک شبکه محلی بیسیم APپیکربندي 

 آن در یک شبکه محلی یريقرارگو نحوه  APمعرفی وظایف یک 

 و ... Cisco ،MikroTik، مانند: هاآنو مقایسه  APبررسی انواع سازندگان 

 SSIDرکانسی، تعریف نحوه انجام تنظیمات پایه، شامل تنظیم باند ف

یک شبکه محلی  ياندازراهو نحوه نصب و پیکربندي آن و  APانتخاب یکی از سازندگان 

 بیسیم

- 5 

 8 - در یک شبکه محلی بیسیم Wireless Routerپیکربندي  13
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 APو مقایسه آن با یک  Wireless Routerمعرفی وظایف یک 

 در یک شبکه محلی Wireless Router یريقرارگنحوه 

 و ... Cisco ،MikroTik، مانند: هاآنو مقایسه  Wireless Routerررسی انواع سازندگان ب

 SSIDنحوه انجام تنظیمات پایه، شامل تنظیم باند فرکانسی، تعریف 

 به اینترنت Wireless Routerنحوه ارتباط 

 Wireless Routerهاي مسیریابی بر روي و پروتکل Routeنحوه پیکربندي 

 Wireless Routerبر روي  NATندي سرویس نحوه پیکرب

 Wireless Routerبر روي  DHCPنحوه پیکربندي سرویس 

 Wireless Routerبر روي  Firewallنحوه پیکربندي 

 ياندازراهو نحوه نصب و پیکربندي آن و  Wireless Routerانتخاب یکی از سازندگان 

 یک شبکه محلی بیسیم و اتصال آن به شبکه اینترنت.

14 

 در یک شبکه محلی بیسیم Wireless Bridgeپیکربندي 

 Wireless Bridgeمعرفی وظایف یک 

 در خط دید یکدیگر ها Wireless Bridgeنصب 

 ها Wireless Bridgeانتخاب باند فرکانسی مشترک بین 

 براي ارتباط چندین شبکه محلی به یکدیگر Wireless Bridgeنحوه پیکربندي 

، شامل: Wireless Bridgeسازي با استفاده از هاي قابل پیادهپولوژيبررسی انواع تو

 Point-to-Multi-Pointو  Point-to-Pointهاي توپولوژي

 2و نحوه نصب و پیکربندي آن براي ارتباط  Wireless Bridgeانتخاب یکی از سازندگان 

 شبکه محلی به یکدیگر

- 6 

15 

 محلیتجهیزات بیسیم در یک شبکه  سازيیمنا

هاي داده و احراز هویت مانند: انتخاب و پیکربندي یک پروتکل امن براي رمزنگاري فریم

WPA2  یاWPA3 

 Adminانتخاب رمز عبور پیچیده براي کاربر 

 WPSغیرفعال نمودن قابلیت 

جهت دسترسی به تجهیزات توسط  MAC Filteringدر صورت نیاز، استفاده از قابلیت 

 هاماشین

 Wireless Routerدر قسمت فایروال  یازموردن يها Ruleنوشتن 

 هاماشین MACیا  IPمحدودسازي ترافیک و تقسیم پهناي باند بین کاربران مبتنی بر آدرس 

جهت  هاي ناشناسبه پورت فرضیشپهاي و تغییر پورت یازن یرغهاي ناامن و بستن پورت

 ورود به تجهیزات

 هاي امنیتیتجهیزات بیسیم و نصب وصله Firmwareیا  عاملیستمسمداوم  یروزرسانبه

 تجهیزات یدشدهتول يها Logبررسی و نظارت مداوم 

 گرفتن مداوم نسخه پشتیبان از تنظیمات تجهیزات بیسیم

 انجام کار عملی بر اساس موارد فوق با سناریوهاي مختلف

- 6 

 32 16 جمع
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 عمومی و تخصصی مورد انتظار يهامهارت -ب

 اي بیسیم، تجهیزات و ادوات بیسیم و نحوه نصب و پیکربندي یک شبکه بیسیم محلیهشبکه شناخت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
CCNA 711-110, Volume 0 

Official Cert Guide 
Wendell Odom  Cisco Press 7171 

CWNA Certified Wireless 

Network Administrator Study 

Guide: Exam CWNA-012 

David D.Coleman and 

David A. Westcott 
 Sybex 7102 

 1395 نص  احسان ملکیان هاي کامپیوترياصول طراحی شبکه

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 بایا شبکه  ICT یامخابرات  یا الکترونیک ارشدحداقل کارشناسی 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 بیسیم شبکه تجهیزات کارگاه داراي و پروژکتور ویدئود و رب وایت به مجهزاستاندارد کالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و کارگاهیتوضیحی 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 عملی و آزمون یانیپا یهاي کاربردي دانشجویان و آزمون کتبپروژه ارائه
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 سازييمجازدرس  -3-32
 یارياخت :نوع درس

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 و مدیریت سرورهاي مجازي ياندازراههدف کلی درس: پیکربندي، 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 سازييمجازآشنایی با 

 هاي کامپیوتريدر شبکه سازييمجازاهمیت و لزوم 

 سازييمجازها و کاربردهاي ، ویژگیسازييمجازمفهوم 

، Desktop Virtulization ،Application Virtualization، شامل: سازييمجازانواع 

Server Virtualization ،Storage Virtulization  وNetwork Virtulization 

2 - 

2 

 سرور سازييمجاز

 سرور سازييمجازمزایاي 

 Hypervisorو مقایسه انواع  Hypervisorسرور، مفهوم  سازييمجازانواع 

، VMWare ESXiسرور متداول، مانند:  سازييمجازهاي بررسی و مقایسه انواع پلتفرم

MS Hyper-V، Oracle Virtual Box ،Xen ،Linux KVM ... و 

3 - 

3 

 ESXiنصب و پیکربندي 

 هاشبکهو اتصال کارت  VMware Workstationدر  ESXiقرار دادن 

و سایر  یرکتوريدا یواکت ،DNS یهاولتنظیمات ، VMware ESXi نصب و پیکربندي اولیه

 vSphere Client از کنسول و استفاده ESXiاتصال به  يهاروش، براي سناریو هایسسرو

2 2 

4 
 يرو الزم ماتیتنظو انجام  vSphere Clientاز طریق  ESXiبر روي  عاملیستمسنصب 

 آن
2 2 

5 

 vCenterمعرفی، نصب و تنظیمات 

، vCenter و پیکربندي نصب، vCenter Server هاي Option طراحی هاي مختلف و

 DNساختار و  Active Directory کردن احراز هویت بایکپارچه 

 به مجموعه ESXiاضافه کردن ، براي اعمال سطوح دسترسی AD استفاده از کاربران

vCenter ،آموزش ایجاد کردن یا Deploy کردن VM  درvCenter 

، Customization با فرآیند تنظیمات اولیه، vsphereدر  CPU و RAM حافظهمدیریت 

 Reservation و Limits حوه استفاده ازآموزش ن

1 4 

6 

 هاي مجازيسوئیچ

 Uplinkو  vSwitch،VMKernel ،Port Group یممفاهبررسی 

 موردنظر Port Groupها در  VMو قرار دادن  vSwitchایجاد کردن 

2 4 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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هاي ترافیکی و  Policyمعرفی ، و روش کار آن Distributed vSwitchبررسی مفهوم 

 ها vSwitchامنیتی در 

 ها VDSدر امکانات جالب و پیشرفته شبکه 

 هایچسوئبررسی کامل تنظیمات مربوط به 

 VMWare vSphere بررسی انواع کارت شبکه در

7 

 Data Storeبررسی مفاهیم 

 و انواع آن Datastoreمفهوم 

 و نحوه عملکرد آن در شبکه iSCSIبررسی مفهوم 

 رد آن در شبکهو نحوه عملک OpenFilerبررسی مفهوم 

 به آن VM و انتقال NFS Datastore یک ياندازراه

1 3 

8 

 vCenterتنظیمات کاربردي در محیط 

 مجازي هايینماشبراي ایجاد کردن  Templateستفاده از ا

 هاینماش Importو  Exportو  OVFو  OVA هايیلفامعرفی 

 VM و انواع فایل هاي موجود در یک Snapshot مکانیزم کاري

 Resource Pool بررسی مفهوم، دلخواه Alert و نحوه ایجاد Alarm کاربرد

1 2 

9 

 vCenterهاي مختلف سرویس سازيیادهپبررسی و 

 vMotion مجازي روشن در شبکه یا هايینماشانتقال 

 vCenterآن در  ياندازراهو نحوه  DRSمعرفی سرویس 

 Hostآن با دو  ياندازراهو  High Availabilityآموزش کامل مفاهیم 

 Fault Tolerance آشنایی کامل با مبحث

1 3 

11 

 VDI VMware Horizon با شبکه از یکل ينما

 View Connection Serverتنظیمات 

 يمجاز یکیگراف يهادهندهشتاب Virtual GPU ستمیس یمعرف

 یسازمان سطح يبرا افزارسخت دجایا

 یازموردن يحداکثرها یبررس و Presentation يبرا یازموردن منابع مشخصات

Connection Server Licensing ،ياندازراه و نصب View agent ،جادیا Template و 

 آن يرو از متعدد يها VM ساخت

1 4 

11 

 Horizonتنظیمات سمت کاربر در 

 شدهساخته Pool به کردن( Entitle) وهگر و کاربر دادن نسبت

 ها VM به شدن متصل يهاروش

 Horizon view Client 3.5.1 از استفاده

 HTML web Access توسط( دسکتاپ) يمجاز نیماش به اتصال

- 4 

12 

 Poolساخت انواع 

 Automated Pool،Link Cloning ،Recompose & Data diskساخت 

، Composer Server ،Deploy link clones ،Refresh Link Clones نصب
Recomposing & Rebalancing 

- 4 
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 RDS Server ياندازراه

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار يهامهارت -ب

 مجازي هايیسسرو سازيیادهپبه و قادر  VMware Horizon Viewو  VMware vSphereمجموعه  شناخت

 

 قل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حدا -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Mastering VMware vSphere 6 Nick Marshall  Sybex 2116 

 VMwareنصب، پیکربندي و مدیریت 

vSphere 6.7 
 1397 کتاب سبز  یخانقاسماحسان 

Mastering VMware Horizon 7 Peter Von oven, Barry 

Coombs 
 Packt 2117 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 با ICT یا شبکه وکامپیوتر  حداقل کارشناسی ارشد
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

و شبکه  و تجهیزات پروژکتور ویدئوو  وایت بردمتر باشد و داراي  61ابعاد  حداقل کارگاه ومتر  31 کالس به مساحت

 سرور

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و کارگاهیتوضیحی 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 عملی و آزمون یانیپا یهاي کاربردي دانشجویان و آزمون کتبپروژه ارائه
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 لینوکس عاملیستمسدرس  -3-33
 اختیاري نوع درس:

 - نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 دهندهیسسرو عنوانبهلینوکس  عاملیستمس ياندازراهپیکربندي و  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 لینوکس عاملیستمسمروري بر 

، RedHat، مانند: دهندهیسسرو ياندازراههاي لینوکس جهت بررسی و مقایسه توزیع

CentOS ... و 

 ياندازراهسازي جهت ، پردازنده، حافظه و فضاي ذخیرهيافزارسختهاي بررسی نیازمندي

 در شبکه دهندهیسسرو عنوانبهلینوکس 

 لینوکسی دهندهیسسروو پیکربندي یک ماشین  ياندازراه

 ینوکسل دهندهیسسروکس براي و پیکربندي سیستم فایل لینو بنديیشنپارتساختار 

2 4 

2 
 لینوکس عاملیستمس Bootبررسی فرآیند 

 هاآن( در لینوکس و نحوه تغییر و پیکربندي Run Level) ياندازراهبررسی سطوح 
2 2 

3 

 و ... ifconfig ،pingنحوه پیکربندي مقدماتی شبکه در لینوکس و کار با فرامین 

 لینوکس دهندهیسسروي انجام تنظیمات پیشرفته شبکه، برا

 براي پیکربندي جدول مسیریابی netstatو  route هافرمانکار با 

 لینوکس Trace Route بافرمانکار 

2 3 

4 
و  useradd ،passwd ،groupaddنحوه مدیریت کاربران در لینوکس و بررسی فرامین 

 LDAPسرویس 
2 2 

5 

هاي شبکه سرویس ياندازراهو نحوه  xinetdها در لینوکس، سرویس سرویس ساختاربررسی 

 مستقل صورتبهها سرویس ياندازراهو  xinetdتحت 

، Telnet ،SSHهاي: ، شامل سرویسهاآنهاي مختلف و نحوه پیکربندي سرویس ياندازراه

FTP ،Samba ،NFS ،DHCP ،DNS ،Apache Web Server ... و 

4 11 

 3 1 دیواره آتش در لینوکس جهت پیکربندي iptable بافرماننحوه کار  6

 3 1 در لینوکس RAIDبررسی پیکربندي ساختار  7

 2 1 در لینوکس Logبررسی سیستم مدیرت  8

9 

هاي فاقد امنیت، استفاده از لینوکس، شامل: بستن پورت دهندهیسسروبررسی امن سازي 

، استفاده از SSHلینوکس مانند:  دهندهیسسروهاي ارتباطی امن جهت ارتباط با پروتکل

هاي کاربري ، تنظیم مجوزهاي الزم بر اساس گروهvsftpdهاي امن انتقال فایل مانند: سیسرو

1 3 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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-و نصب آخرین وصله یروزرسانبه، PAMو احراز هویت کاربران با استفاده از  هایلفابراي 

 هاي امنیتی

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار يهامهارت -ب

 ياندازراه سرور و عاملیستمسیک  عنوانبهلینوکس  عاملیستمساز گذراندن درس با نحوه نصب، پیکربندي فراگیر پس 

 .شودهاي شبکه آشنا میسرویس

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

LPIC-0 Richard Blum, Christine Bresnahan  Sybex 2115 

LPIC-7 Roderick W. Smith  Sybex 2115 

 1395 نشر علوم  سید حسین رجا 2راهنماي جامع لینوکس 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 با ICT -الکترونیک -شبکه  -کامپیوتر حداقل کارشناسی ارشد
 

 درس ازیمساحت، تجهیزات و وسایل موردن

 ورویدئو پروژکت لینوکس و شبکه، تخته وایت برد، عاملیستمسداراي  هايیستمسنفره، مجهز به  21سایت با ظرفیت 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 سیموالتوري سازيشبیهنظري و  توضیح
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یانیپا یربردي دانشجویان و آزمون کتبهاي کاپروژه ارائهو آزمون عملی 
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 درس انتقال صدا در شبکه -3-34
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 آن ياندازراهبررسی انتقال صدا در شبکه، معرفی ادوات و تجهیزات آن و نحوه  هدف کلی درس:

 ل آموزشیسرفص -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 اي در بستر شبکهاي بر چندرسانهمقدمه

 ايمروري بر مفاهیم چندرسانه

 هاي صدا و ویدئو بر بستر شبکه و اینترنتبررسی چالش

 Streaming Storedدر بستر شبکه، شامل:  هاي صدا و ویدئوسرویس بنديیمتقس

Audio/Video ،Streaming Live Audio/Video  وInteractive Audio/Video 

2 - 

3 

 هاي داده صدا/ویدئوجریان

 Digitizing Videoو  Digitizing Audioصدا و ویدئو:  یجیتالدهاي نحوه تولید جریان

 مانندسازي، سازي صدا و ویدئو بررسی استانداردهاي فشردههاي فشردهمروري بر روش

 MPEGخانواده 

2 - 

4 

 RTPبررسی پروتکل 

 RTP (Real-time Transport Protocol)تشریح مکانیزم 

 و بررسی فیلدهاي آن RTPفرمت بسته 

2 - 

5 
 RTCPبررسی پروتکل 

 RTCP (Real-Time Transport Control Protocol)هاي بررسی انواع پیام
2 - 

6 

 VoIPاي بر مقدمه

 H.323و  SIPل: ، شامVoIPهاي ارتباطی در انواع پروتکل

 SIP (Session Initiation Protocol)بررسی پروتکل 

2 - 

7 

 SIPبررسی پروتکل 

 INVITE ،ACK ،BYE ،OPTIONS ،CANCEL، شامل: SIPهاي بررسی انواع پیام

 REGISTERو 

 SIPدهی هاي آدرسبررسی فرمت

ول: شامل سه ماژ SIP( با استفاده از Simple Sessionبررسی یک جلسه ساده )

Establishing ،Communicating  وTerminating 

 Tracking the Calleeمفهوم 

2 - 

8 
 H.323بررسی پروتکل 

 و بررسی وظایف هر یک Gatekeeper Serverو  Gatewayمعرفی 
2 - 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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، G.71 ،G.723.1 ،RTCP ،H.225، شامل: H.323هاي استاندارد بررسی انواع پروتکل

Q.931  وH.245 

 H.323یات در برقراري ارتباط در بررسی مجموعه عمل

9 

 VoIPکیفیت خدمات در 

 VoIPدر  QoSهاي و چالش VoIPدر  QoSبررسی پارامترهاي 

 Trafficبندي، ، صفيبندزمان، شامل: VoIPدر  QoSهاي بهبود مروري بر تکنیک

Shaping ،Leaky Bucket  وToken Bucket 

 RSVPند: هاي رزرو منابع، ماناستفاده از پروتکل

 هاي متمایزاستفاده از سرویس

2 - 

11 

 موارد عملی

، VoIP، شامل: کارت و ماژول VoIP ياندازراهمعرفی ادوات و تجهیزات موردنیاز براي 

 IP، سانترال تحت شبکه VoIPمربوط به  VoIP ،Gatewayگوشی تلفن 

، Grandstream ،Cisco، مانند: VoIPبررسی و مقایسه انواع سازندگان معتبر تجهیزات 

Snom ،Zycoo ... و 

، Asterisk ،Elastix، مانند: VoIP يافزارنرمها و سرورهاي بررسی مقایسه سیستم

Skype For Business، Cisco CUCM ... و 

با استفاده  VoIPعملی و پیکربندي سرویس  صورتبه VoIPیک سیستم  ياندازراهنصب و 

 VoIP يافزارنرمو  يافزارسختاز یکی از تجهیزات 

- 32 

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار يهامهارت -ب

 ياندازاهربستر شبکه و ادوات و تجهیزات آن آشنا شده و نحوه نصب و  ابر صدفراگیر پس از گذراندن درس با سیستم انتقال 

 .گیردیفرامآن 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبع عنوان
Packet Guide to Voice Over 

IP: A System Administrator's 

Guide to VoIP Technologies 

Bruce Hartpence 

 

O'Reilly Media 7101 

VoIP Technologies Jeremy Weissberg 
 Scitus 

Academics 
7102 

CCNA Collaboration CICD 

701-121 Official Cert Guide 

Michael H. 

Valentine 
 Cisco Press 7022 

 بهروز فروزان TCP/IPهاي مجموعه پروتکل
محمدحسین 

 یغمایی مقدم

انتشارات دانشگاه 

 امام رضا
1391 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط یا ICT یا کامپیوتري يهاکهشب داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد مهندسی

 حداقل سه سال سابقه کار مرتبط کارشناسی ارشد غیر مرتبط با
 

 سمساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز در

 ویدئو پروژکتور ، تخته وایت برد،LANو یک شبکه  VoIPنفره، مجهز به تجهیزات و ادوات  31سایت با ظرفیت 
 

 تدریس و ارائه درس روش

 و کارگاهیی توضیح
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یانیپا یهاي کاربردي دانشجویان و آزمون کتبپروژه ارائهو  آزمون عملی
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 تحت شبکه مداربسته يهانیدوربدرس  -3-35
 ياریاختدرس:  نوع

 - :ازینشیپ

 - :ازین هم

 هاآن اندازيراهنظارت تصویر و  هايسیستمشنایی با تجهیزات مرتبط با آدرس:  یکل هدف

 آموزشی سرفصل -الف

 محتوا زیر ردیف

 یادگیري زمان

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
و تجهیزات ضبط و مدیریت  هادوربینمداربسته، روند بهبود کیفیت  هايدوربینتاریخچه 

 رتصاوی
2 - 

 - 2 ( و دیجیتالAHD ،TVI ،CVIآنالوگ ) هايسیستممعرفی  2

 - 2 (4k و HD و SD) هارزولوشنو  ریتصو يهاداستاندار، Image sensorمعرفی انواع  3

 - 2 آن بر میدان دید و محاسبه آن تأثیرو  Lensمعرفی انواع  4

 - 1 جهت نصب مناسب هايمکانشکل ظاهري و  ازنظرمعرفی انواع دوربین  5

6 
درجه حفاظت در برابر خاک ، ONVIF: ازجمله هادوربین هايقابلیتمعرفی استانداردها و 

 ...و  Stream، تعداد WDR، BLC، HLC،DAY / NIGHT ، 3D DNR، و آب
1 - 

7 
)تعداد کانال، میزان  (،DVR ،NVR) ضبط تصاویر هايدستگاهموجود در  هايقابلیتمعرفی 

 و ...(  MPEG، H264،H265. سازيفشردهانواع ، هاپورتهارد، تعداد و نوع پشتیبانی از 
1 - 

 - 1 تصاویر در فضاي ابري سازيذخیرهمناسب جهت ضبط تصاویر،  storageمحاسبه  8

 - 1 الزم با توجه به نوع سیستم )آنالوگ و دیجیتال( زیرساختو  Cablingطراحی  9

 4 1 (افزارنرماده از استف ترجیحاًجانمایی دوربین ) 11

 4 - آنالوگ و دیجیتال()دوربین و گرفتن تصویر  اندازيراه 11

 4 - هادوربینتنظیمات  12

13 

، حساس دائم) تصاویرضبط ) هاآنو آشنایی با امکانات موجود در  DVR ،NVR اندازيراه

و آالرم  ریهوشمند تصاو جستجوي ،playback & backup(، شدهریزيبرنامهبه حرکت، 

 (شده و ... گذاشته جا ءشی، Heat map ،چهره صیتشخ ،مثل عبور از خط

- 6 

14 
 ارهايافزنرمسیستم مدیریت تصویر روي سرور با استفاده از یکی از  اندازيراهمعرفی و 

 موجود در بازار
- 6 

 4 - مدیریت تصاویر از طریق کالینت در شبکه داخلی )آنالوگ و دیجیتال( 15

16 
و بدون استفاده  IP Staticآنالوگ و دیجیتال( با استفاده از )نتقال تصاویر روي تلفن همراه ا

 IP Staticاز 
- 4 

 - 1 نگیتوریمان اتاقطراحی  يهاداستاندار 17

 - 1 مداربسته هايدوربینی در نصب و حقوق یالزامات و مالحظات قانون 18

 32 16 جمع

 عملی نظري 

 1 1 واحد تعداد

 32 16 ساعت تعداد
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 انتظار دمور یتخصص و یعموم يهامهارت -ب

 فراگیر پس از گذراندن درس باید قادر به مجهز نمودن یک سازمان به دوربین مداربسته باشد.

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشار سال ناشر مترجم مؤلف منبع عنوان

الفباي دوربین مداربسته )از پایه تا 

 (یشرفتهپ

 بابا زادهعلیرضا 

 ذوالفقاري يمحمدمهد
 1395 دیباگران تهران -

 1399 سخنوران مجید زارعی ipvm.com ینترنتیا تیسا مداربستهدوربین 

 وراهنماي جامع طراحی، خرید، نصب 

 مداربسته هايدوربین یابیعیب
 1395 ایده نگار - نوري جواد

 

 (درس مطلوب یادگیري و آموزشی شرایطاستانداردهاي آموزشی ) – د

 مدرس هايویژگی

 مداربسته هايدوربینکار با  باتجربه ICT کارشناس ارشد الکترونیک، شبکه و
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

، سرور DVR ،NVRمجهز شده به شبکه، دوربین دیجیتال، دوربین آنالوگ،  کامپیوترهاي -کالسی فضاي متر 25 حداقل

 اتصاالتمدیریت تصویر، کابل و  افزارنرمو یک نسخه 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، آزمایشگاه عملی و پروژهتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

و استفاده از امکانات  DVR ،NVRدوربین،  اندازيراه، (رفع عیب و ... -یابیعیب) آزمون شناسایی هاي شفاهی،پرسش

 که و توسط تلفن همراهمستقیم و از طریق یک کالینت موجود در شب صورتبه هاآنموجود در 
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 و طراحی ارتباطات نوري هایکتکن درس -3-36
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 نوري يهاشبکهارتباطی در و طراحی  هایکتکن: یادگیري هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 حتواریز م ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 یريگاندازهانجام  يبرا یريگاندازه يو ابزارها شیآزما ستمیاجزا س

 (يزریل ودید يبرا PE=fID) مشخصات میترس -

 یکیپالست ينور یبرف يهامشخصه یسربر یکیپالست ينور یبرف

 یسربرتورها. و کانک یکیپالست ينور یبرففرستنده.  ودید ( درفیموج )تضع يانرژ شیفرسا

 گنالیس انتقال AC ،DC ولتاژ اجزا انتقالو  ينور یبرفتوسط  يانتقال انرژ يهامشخصه
TTL 

 در مقابل تداخل امواج ينور بریف تیخصوص یسربر شیآزما

 ينور بریمنتشره از ف زینو یسربر

 ينور بریف يهااتصال لیبه دل فیتضع

 ايیشهش ينور بریبا ف هايیشآزما

 ايیشهش ينور بریف يهامشخصه یسرو بر شیماآز

 ايیشهشو  ينور یبرففرستنده و  یوددر د فیجهت محاسبه تضع شیآزما انجام

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

16 

2 

 ينور بریدر ف مورداستفاده هايیکتکن

 ينور بریانتقال ف طیباند در مح يپهنا شیافزا هايیکتکن

 WDMCWDM ،DWDM ،UDDM نگیپلکس یمالت اصول

 WDM یانیم يهافرکانس

 (وژنی)ف ينور یبرهايفاتصال  هايیکتکن

 ينور یبرهايف یکیزیاتصال ف هايیکتکن

 ينور بریف يفاکتورها یريگاندازه هايیکتکن

 هایکتکن و TTU ياستانداردها

 CWDM يکاربردها

 DWDM يکاربردها

 هایکتکنو مشکالت  مسائل

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

16 

 32 16 جمع

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 يمخابرات نور زاتیمهارت کار با تجه

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Fiber-Optic Communication 

Systems Govind P. Agrawal  WILEY 2112 

Introduction to Fiber-Optic 

Communications 
  WILEY 2119 

FIBER-OPTIC 

COMMUNICATION SYSTEMS 
Agrawal  WILEY 2117 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3 با ICT -مخابرات -الکترونیک حداقل کارشناسی ارشد
 

 درسمساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز 

ر شبکه فیب و تجهیزات پروژکتور ویدئوو وایت برد متر باشد و داراي  61ابعاد  حداقل کارگاه ومتر  31 کالس به مساحت

 نوري

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و کارگاهیی توضیح
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یانیپا یهاي کاربردي دانشجویان و آزمون کتبپروژه ارائهو  آزمون عملی
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 کاربرديریاضی  درس -3-37

 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 کسب مهارت الزم در محاسبات و تجزیه و تحلیل بحث ریاضی در دروس تخصصی :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
ر ، معادله خط و صفحه دبعديسه( و بردار در فضاي بعديسهدستگاه مختصات فضایی )

 فضا
6 1 

2 
 ها، وارون ماتریس، حل دستگاهیادآوري ماتریس و دترمینان؛ اعمال سطري مقدماتی ماتریس

 و حذفی گاوس، مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه کرامر هايروشمعادالت خطی به 
9 1 

 1 3 هاآني فضایی و بررسی هارویه 3

 TBN 6 1تابع برداري، محاسبه بردار سرعت و شتاب، خمیدگی و طول قوس و دستگاه  4

5 
تابع دو و سه متغیره، بررسی مشتقات نسبی و ضمنی، گرادیان و معادله صفحه مماس و 

 خط قائم بر رویه
6 1 

 1 3 اي و کرويدستگاه مختصات قطبی، استوانه 6

7 
دوگانه به کمک  هايانتگرالحل  –دوگانه و کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن  انتگرال

 گیري و تغییر متغیر قطبیتعویض ترتیب انتگرال
6 1 

 1 3 اي و کرويو کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن، مختصات استوانه گانهسهانتگرال  8

9 
و استوکس و انتگرال  قضایاي گرین خط، هايانتگرالمیدان برداري، دیورژانس و کرل، 

 سطح، محاسبه شار میدان
6 1 

 1 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 رهیچند متغ و انتگرال توابع لیفرانسیمحاسبات مربوط به حساب د ییدرس، توانا نیا يریدانشجو پس از فراگ رودیانتظار م

 دارا باشد. یرا در دروس تخصص

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حساب دیفرانسیل و انتگرال 

 و هندسه تحلیلی جلد دوم
 فینی .ال جرج توماس و راس

مهدي بهزاد، سیامک 

 کاظمی و علی کافی

مرکز نشر 

 دانشگاهی
1396 

 2ریاضی عمومی 
مسعود نیکوکار و محمد 

 شفیعی
- 

ترش علوم گس

 پایه
1396 

 1394 نشر تمرین - چیان محمدعلی کرایه 2ریاضی عمومی 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال. 3دروس ریاضی در دوره کاردانی حداقل به مدت  مدرک حداقل کارشناسی ارشد ریاضی و داراي سابقه تدریس

 

 یزات و وسایل موردنیاز درسمساحت، تجه

 جلسه( باشد. 3رد و ویدئو پروژکتور )براي حداقل ب باشد و داراي وایت 4×5اقل ابعاد کالس داراي حد

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.ارائه تعاریف و مثال
 

 رزشیابی درسروش سنجش و ا

 ترمانیمو  ترمانیپاهاي تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاپیوست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

96 

 پیوست یک
 اطالعات ارتباطات و فناوري ايمهندسی حرفهدوره کارشناسی ناپیوسته  موردنیازاستاندارد جهیزات ت

 اينیمه سرمایه تجهیزات ايتجهیزات سرمایه ردیف

 وات 61هویه قلمی  فیبر نوري تجهیزات  1

 میز آزمایشگاه الکترونیک تجهیزات مخابرات سیار 2

 تجهیزات مخابرات ثابت 3
ناصر ع یم،کابل، پروب، س یلاز قب یاقالم مصرف یرسا

 یرهمرسوم، برد بورد و غ یکیالکترون

  آنالوگ پویلوسکاس 4

  پ دیجیتالویلوسکاس 5

  انکشن ژنراتورف 6

  یزيروم یجیتالمتر دیمولت 7

  یدست یجیتالمتر دیمولت 8

  یجیتالدوبل د یهمنبع تغذ 9

  LCR-916 ار متر یال س 11

  گرامر پروهمراه با  ARM یکروم یبرد آموزش 11

  شبکه یزاتتجه 12

  پروژکتور یتاد 13

  تحت شبکه مداربسته هايدوربینتجهیزات  14
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 پیوست دو
 اطالعات ارتباطات و فناوري ايمهندسی حرفه وستهیناپ یکارشناس نیروي انسانی استاندارد موردنیاز دوره

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلی

سابقه تدریس  دوره

و تجربه 

 کاري

 دروس مجاز به تدریس
 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 دکترا

 سال  3   الکترونیک 1

 یکالکترون –2 یکیالکتر يمدارها

مهندسی  -2 یکالکترونآز  -2

اصول  –هادادهاینترنت و ارتباط 

آزمایشگاه  -2میکروکامپیوتر 

مخابرات -2میکروکامپیوتر 

ه شبک–زبان تخصصی –دیجیتال

سرویس  –مخابرات نسل جدید

سیار و  يهاشبکه –افزودهارزش

 –شبکه مخابرات نوري –ثابت

 –والرس يهاشبکهطراحی  –پروژه

 اابزاره تجهیزات،–ی ترافیکمهندس

و  هایکتکن–نوري يهاالمانو 

امنیت در –طراحی ارتباطات نوري

کارگاه  -ارتباطات و اطالعات

مدیریت فناوري  -مخابرات دیجیتال

 يبرداربهرهنگهداري و  –اطالعات

ه منابع تغذی –مخابراتی هايیستمس

 یسینوبرنامه -UPS بدون وقفه

 -کارآموزي -ث ویژهمباح –پیشرفته

 يهاشبکه ياندازراهنصب و 

 املعیستمس –کامپیوتري بیسیم

 مداربسته هايیندورب -لینوکس

و طراحی  هایکتکن –تحت شبکه

 ارتباطات نوري

2 

فناوري 

ارتباطات و 

 اطالعات

(ICT) 

   3 سال 

مهندسی  – 2 یکیالکتر يمدارها

مخابرات  - هادادهاینترنت و ارتباط 

که شب -زبان تخصصی  -ل دیجیتا

سرویس  -مخابرات نسل جدید 

سیار و  يهاشبکه– افزودهارزش

و طراحی  هایکتکن –ثابت 

 عاملیستمس -ارتباطات نوری 
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–شبکه مخابرات نوري -لینوکس

–والر لس يهاشبکهطراحی –پروژه 

 هاابزار تجهیزات،–مهندسی ترافیک 

و  هایکتکن–نوري  يهاالمانو 

امنیت در  -ات نوري طراحی ارتباط

تنظیم –ارتباطات و اطالعات 

و  هاسازمانمقررات در مخابرات و 

کارگاه مخابرات  -هاداستاندار

مدیریت فناوري  -دیجیتال

 يبرداربهرهنگهداري و  -اطالعات

حاکمیت  –مخابراتی هايیستمس

 يسازبرنامه -فناوري اطالعات

 -انتقال صدا در شبکه -پیشرفته

وئیچینگ و س -مباحث ویژه

–امپیوتريدر شبکه ک یریابیمس

 مداربسته هايیندورب –کارآموزي

 -ياماهوارهمخابرات  –تحت شبکه

 يهاشبکه ياندازراهنصب و 

 سازييمجاز -کامپیوتري بیسیم

 سال   3  مخابرات 3

مهندسی  –2 یکیالکتر يمدارها

اصول  -هادادهاینترنت و ارتباط 

 هآزمایشگا -2میکروکامپیوتر 

مخابرات  -2میکروکامپیوتر 

ه شبک -زبان تخصصی -دیجیتال

سرویس  -مخابرات نسل جدید

سیار و  يهاشبکه –افزودهارزش

 –شبکه مخابرات نوري –ثابت

و طراحی  هایکتکن –پروژه

 يهاشبکهطراحی  -ارتباطات نوري

 –مهندسی ترافیک –والرلس

 يهاالمانو  ابزارها تجهیزات،

احی و طر هایکتکن –نوري

امنیت در ارتباطات  -ارتباطات نوري

تنظیم مقررات در  -و اطالعات

و  هاسازمانمخابرات و 

کارگاه مخابرات  -هاداستاندار
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مدیریت فناوري اطالعات  -دیجیتال

 يبرداربهرهنگهداري و  -

 یابیبازار –مخابراتی هايیستمس

مخابرات  -کارآموزي -اینترنتی

 ياندازراهنصب و  -اي ماهواره

 کامپیوتري بیسیم يهاشبکه

 سال   3  کنترل 4

 یکالکترون –2 یکیالکتر يمدارها

اصول  -2 یکالکترونآز  -2

آز اصول  -2میکروکامپیوتر 

مخابرات دیجیتال  -2میکروکامپیوتر 

کارگاه مخابرات  -زبان تخصصی -

 منابع تغذیه بدون وقفه -دیجیتال
UPS 

 سال   3  الکتروتکنیک 5
زبان  –2 یکیلکترا يمدارها

 تخصصی
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 يهاشبکه

 کامپیوتري
   3 سال 

 -هادادهمهندسی اینترنت و ارتباط 

مباحث  -لینوکس عاملیستمس

ر د یریابیمسسوئیچینگ و –ویژه

نصب و  -شبکه کامپیوتري

کامپیوتري  يهاشبکه ياندازراه

انتقال صدا  –سازييمجاز -بیسیم

 مداربسته هايیندورب -در شبکه

 شبکهتحت 
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 فناوري اطالعات

(IT) 
   

 

 

 

 

 -حاکمیت فناوري اطالعات

 يسازبرنامه -اینترنتی یابیبازار

 پیشرفته

 سال   3  کامپیوتر 8

 -هادادهمهندسی اینترنت و ارتباط 

 -مدیریت فناوري اطالعات

حاکمیت  -لینوکس عاملیستمس

 یابیبازار -فناوري اطالعات

–هیشرفتپ يسازبرنامه –اینترنتی

 سازييمجاز

 

 

 


