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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 

	4G نسل چهارم شبکه مخابرات سیار

اعتبار دهنده: Academy	Telecomپیش	نیاز:		3Gمدت(ساعت):  16

اهداف دوره :

معرفی دوره :
	3G	و	WiMAX	Mobile	هاي	تکنولوژي	ارایه	و	سیار	مخابرات	صنعت	پیشرفت	با
HSPA+	,	تکنولوژي	برترى	بنام	نسل	چهار	یا	4G	ظهور	کرد	تا	با	ترکیبی	از	مزیت	هاي	
دونسل	وایمکس	موبایل	و	3G	بتواند	آخرین	و	کاملترین	تکنولوژي	برتر	را	به	دنیا	عرضه	
نماید.نسل	چهارم	شبکه	تلفن	همراه	تکنولوژي	براي	انتقال	اطالعات	در	تلفن	هاي	همراه	
و	سیستم	هاي	بدون	سیم	تا	پهناي	باند			GB1.5	می	باشد	.	برخالف	3G	که نسلی 
براي انتقال صدا و اطالعات با پهناي باند محدود تا حداکثرMB 100 می باشد توانایی 
پشتیبانی از یک شبکه برپا شده بر اساس پروتوکل هاي IP و پشتیبانی از تمامی 
پروتوکلهاي سیگنالینگ  را دارا می باشد و این نسل جدید سرعت باال براي انتقال مولتی 
مدیا را فراهم می سازد. در نسل چهارم همه چیز در قالب اطالعات دیجیتال منتقل 
می شود و با سرعت باالیی که در نسل چهارم پیش بینی شده است، امکاناتی از قبیل 
تلفن هاي تصویري بی سیم، با کیفیت بسیار باال مقدور خواهد بود.  نسل هاي جدید	از	

4G	که	از	آن	به	LTE	نام	می	برند	که	به	کمک	تکنولوژي	هاي	,
	GB1.5		باند	پهناي	تا	اطالعات	انتقال	به	قادر		Multicarrier	و	OFDM		MIMO

برثانیه	در	هر	سلول	می	باشند.

دانش آموختگان آشنایى کاملى با مفاهیم بنیادى نسل چهارم  مخابرات سیار و 
همپنین ساختار شبکه و عملکرد اجزا آن در مقایسه با نسل پیشین (نسل سوم) 
پیدا خواهند کرد .بررسى اجزا شبکه (ساختار , اجزا , عملکرد , لینک هاى رابط)  
و همینطور مشخصهاى این نسل و نحوه پیدایش و روند پیشرفت و شکل گیرى 
و تکامل شبکه پس از نسل 3، بهمراه درك کاملى از این نسل (4)، از جمله 

آموخته هاى دانشجویان پس از اتمام این دوره مى باشد.

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

Fourth	Generaion-Telecom

			Course	Outline	:   محتواي دوره :

• OFDM مبانى ارسال سیگنال به روش
• SC-FDMA مبانى ارسال سیگنال به روش
• LTE پارامترها و ساختار الیه فیزیکى در
• LTE پروتکل هاى

نسل	4	(LTE)	در	3GPP	نسخه	8 •
تاریخچه	پیدایش	و	اهداف	نسل	4 •
تکنولوژى رادیویى و معمارى شبکه  •
معمارى نسل 4 •
• 5MHZ انتشار امواج در پهناى بزرگتر از

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 :


