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مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خيـابـان مالصدرا، بعد از خيابان شيخ بهائي ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقيم آموزش: 8 ،88062203   فاكس :88065222        

» مالكيت مادی و معنوی این مستند منحصراً متعلق به كاریار ارقام است «
لطفا در باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد.

 5G نسل پنجم شبکه مخابرات سیار

اعتبار دهنده: Telecom Academyپیش نیاز:  4Gمدت)ساعت(:  16

معرفي دوره :
5G تكنولوژی نسل پنجم شبكه های موبایل می باشد. این تكنولوژی با استفاده 
از بروزترین نوآوری ها، سعی در حل بسياری از محدودیت های انسان امروزی 
كارهای  و  باشد  می  مفيد  نيز  ها  دولت  برای  همچنين   5G تكنولوژی  دارد. 
مختلفی را برای حكومت ها آسان می سازد.  برای دانشجویان و افرادی كه به 
دنبال علم و دانش هستند نيز می تواند در برگذاری كالس های آنالین، آموزش 
ها و بدست آوری منابع، بسيار مفيد باشد. در كنار همه اینها می تواند دسترسی 
به شبكه اینترنت و امكانات جدید را برای عموم مردم در دسترس تر و آسان تر 
نماید. بنابراین در این دوره آموزشی قصد داریم تا مباحث مربوط به 5G را بيشتر 
تشریح كنيم و در رابطه با كاربردها، چالش ها و جزیيات دیگر آن، صحبت كنيم.

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

Fifth Generaion-Telecom

   Course Outline :   محتواي دوره :

بررسی وضعيت فعلی شبكه های بی سيم سلولی در جهان •
• 5G بررسی محرك ها ، فرصت ها و سناریوهای كاربردی در
• 5G بررسی زیرساخت و هسته در شبكه های
• 5G 4 به سمتG  بررسی تكامل
• 5G بررسی الزامات اپراتوری در

معرفی انواع سيستم ها و شبكه های مخابراتی و آشنایی با محدودیت های سيستم های مخابراتی •
معرفی ویژگی ها و قابليت های شبكه های موبایل نسل دوم، سوم و چهارم و مقایسه  •

موارد اشتراك و تفاوت آنها
معرفی انواع كانال های منطقی در واسطه رادیویی •
بررسی تغيير نياز كاربران شبكه های بی سيم سيار در دهه های اخير •

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از :
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(

     مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (
    شوراي عالي انفورماتيك  

    قابليت ترجمه وتایيد قوه قضایيه وامور خارجه
بهره گيري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گيري از اساتيد مجرب و تأیيد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

 امتیازات دوره :


