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مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي
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« مالکیت مادى و معنوى این مستند منحصراً متعلق به کاریار ارقام است »
باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد. لطفا در 

		3G	نسل سوم شبکه مخابرات سیار

اعتبار دهنده: Academy	Telecomپیش نیاز:  Fundamental	GSMمدت(ساعت):  16
معرفی دوره :

هدف از برگزارى این دوره آشنایى دانشجویان با نسل سوم ارتباط سیار میباشد . در این 
نسل با توجه به پیشرفتهاى تکنولوژى مخابرات سیار امکان دست یابى به مولتى مدیا با 
سرعت و کیفییت باالترى در مقایسه با نسل پیشین فراهم کردیده . پایه و اساس این 
نسل بر ادامه مسیر EDGE  و همچنین تکنولوژى HSPA میباشد . در حال حاضر 
اپراتور تامین تله کام تنها اپراتور ارایه دهنده سیم کارتهاى نسل سوم در ایران میباشد .

اهداف دوره :
سیار  مخابرات  سوم  نسل  بنیادى  مفاهیم  با  کاملى  آشنایى  آموختگان  دانش 
پیدا مى کنند . بررسى اجزا شبکه ( ساختار , اجزا , عملکرد , لینکهاى رابط) 
شکل  و  پیشرفت  روند  و  پیدایش  نحوه  و  نسل  این  مشخصهاى  همینطور  و 
گیرى و تکامل شبکه ,بهمراه درك کاملى از نسل سوم , از جمله آموخته هاى 

دانشجویان پس از اتمام این دوره مى باشد .

  محتواي دوره :
 
 تاریخچه مخابرات سلولى •
• UMTS جهت استفاده در WCDMA مبانى تکنولوژى 
• WCDMA پارامترهاى مشخصه اصلى در سیستمهاى مخابرات سیار 
 معرفى UMTS در نسخه 99 •
 ساختار کلى شبکه در UMTS  نسخه 99 •
 معمارى شبکه در UMTS  نسخه 99 •
• ( ..., RRC , BMC , PDCP ) پروتکل هاى اتصال رادیویى 
 معرفى HSDPA در نسخه 5 •
 معرفى HSUPA در نسخه 6 •

مخاطبان دوره :
مدیران،  کارشناسان،  دانشجویان فعال در حوزه فناوري اطالعات

Third	Generaion-Telecom	

اعطاي مدرك فارسی و انگلیسی با مجوز رسمی از :
    سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رئیس جمهورى سابق)

     مجوز از اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات ( نما )
    شوراي عالی انفورماتیک  

    قابلیت ترجمه وتایید قوه قضاییه وامور خارجه
بهره گیري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گیري از اساتید مجرب و تأیید شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملی

 امتیازات دوره :


