
 برقمهندسی تحصیالت تکمیلی دانشکده  982نیمسال  اتبرنامه امتحان
 

 کالس ساعت استاد عنوان درس  تاریخ

  شنبه
31/3/99 

 

  10 د. یاوند حسنی مدارهاي مجتمع یکپارچه ریزموج -
  10 د. یاوند حسنی (آفالین مجازي))CMOSمدارهاي مجتمع خطی( -
  10 د.شاه حسینی مجازي)معماري  پیشرفته  کامپیوتر(آفالین -
  10 د. پشتان شناسایی سیستمها -
  10 د. واحدي +(آفالین  مجازي)طراحی ماشینهاي الکتریکی  -
  10 غفاريد.  م. پزشکی) 1جداسازي کور منابع ( مباحث ویژه -
  15 د. کهایی تئوري تخمین  -
  15 د.سبزپوشان (پردیس)سیستمهاي دینامیک در علوم اعصاب -
  15 د. شهرتاش  حفاظت پیشرفته (آفالین مجازي)-

  15 د. شهرتاش بررسی حالتهاي گذرا(آفالین مجازي)- 
  15 د. سلیمانی جنگ الکترونیک - 

  شنبهیک
1/4/99 

 

  10 د. محمدي (آفالین  مجازي) +تشخیص و تحمل خرابی -
  10 د.صدر ریزپردازنده پیشرفته (آفالین  مجازي)-
  10 د. طباطباوکیلی + (آفالین  مجازي) ئوري پیشرفته مخابرات ت -
  10   نظام الحسینی د. مخابرات یشرفتهپ يتئور -
  10 د. جدید شبکه هاي هوشمند (دکترا) -
  15 م. کاظمی )و آفالین مجازي + (پردیس کنترل توان راکتیو -
  15 م. کاظمی (آفالین  مجازي)facts ادوات -

 به دوشن
2/4/99 

 

  10 گنجه فرد.   بهینهکنترل  -
  10 د. عرب خابوري کنترل محرکهاي الکتریکی  -
  10 د.کرمی  +(آفالین  مجازي)ادوات و مدارهاي تصویر برداري-

  10 د. باقري ریاضیات رمزنگاري
  15 د. دلیري شناسایی آماري الگو -
  15 د.حکمتی  فناوري عایقها(مجازي)-

  15 د. طیرانی تحلیل مدارهاي غیرخطی مایکروویو - 

 سه شنبه 
3/4/99 

 

  10 د. کمجانی  ریاضیات مهندسی پیشرفته -
  10 د.هادیان ریاضیات رمزنگاري(آفالین  مجازي)-
  10 د.بهشتی شبکه هاي کامپیوتري پیشرفته ( آفالین  مجازي)-
  10 د. محمدنژاد   یديخورش يسلول ها  -
  15 د. سبزپوشان شوب و کاربردهاي آن در مهندسی پزشکیآ -

  15 د. فالحتی نظریه اطالعات -

 
 چهارشنبه

4/4/99 

 

 شنبه 
7/4/99 

 

  10 د. شاه حسینی امنیت شبکه -
  10 د. شکوهی +(آفالین  مجازي)بینایی ماشین   -
  10 د.دلیري علوم اعصاب محاسباتی + (پردیس)-
  15 د. حیدري ریان خطا(آفالین مجازي)محدود کننده ج-
  15 د.رحمتی (آفالین مجازي) 1الکترونیک قدرت -
  15 د.کالنتر دینامیک سیستمهاي قدرت (مجازي و پردیس)-

  15 د. چلداوي (EMC)سازگاري الکترومغناطیس  -

 
 

 شنبه یک
8/4/99 

  10 د. محمدنژاد یکنانوالکترون -
  10 فر یشمید. ابر      یچینگ سوئ یهمنابع تغذ  -
  10 ازهريد.    داده مجتمع يمبدل ها  -
  10 د. بهنام + (پردیس)اولتراسوند در پزشکی -
  15 د. عریضی الکترومغناطیس پیشرفته  -



 

  15 د. عباداللهی کنترل فرایند اتفاقی - 
  15 د. بهشتی + (آفالین  مجازي)پردازش تصویر  -
  15 د. غالمی عایقی هماهنگی -

 دوشنبه 
9/4/99 

 

  10 د. کمجانی هاي مدار چاپیآنتن  -
  10 يموسو د.  +(آفالین  مجازي)طراحی سیستمهاي هوشمند  -
  10 يموسو د.  (آفالین  مجازي) مدارهاي مجتمع فرکانس رادیویی-
-dsp (آفالین  مجازي) 10 د.شکوهی  
  15 یاند. عرفان یولوژیکیب یگنالهايپردازش س -
  15 د. فرهمند تخمین طیف -

 
 شنبه  سه
10/4/99 

 

  10 د. عبدالعالی محیطهاي پیچیده الکترومغناطیسی -
  10 د. صدر +(آفالین  مجازي)آزمون غیرمخرب  -
  10 د. جلیلیان +(آفالین  مجازي)کیفیت توان -
  10 د. فرخی شبکه هاي عصبی  -
  15 د. شایانفر +(آفالین  مجازي) اصول کنترل مدرن -
  15 د. شالچیان شبکه هاي عصبی مصنوعی(پردیس)-

  15 د. فالحتی اصول رمزنگاري - 
  15 د. فالحتی کدگذاري کانال(آفالین  مجازي)- 

شنبه چهار 
11/4/99 

 

- MIMO       (آفالین  مجازي)+ 10 زادهد. رضوي  
  10 د. جدید (مجازي و پردیس) سیستمهاي تجدید ساختار شده +  -
  15 د. شالچیان ویولت و کاربردهاي آن در پردازش سیگنال و تصویر -
  15 د. خلج 2آنتن  -
-VHDL(آفالین  مجازي) 15 د. میرزاکوچکی  
- VLSI 15 د. میرزاکوچکی  

  10 د. جلیلیان توزیع انرژي الکتریکی(آفالین  مجازي)- 
  10 د. کالنتر د پذیر +(آفالین  مجازي)انرژي هاي تجدی - 

  10 پناه یزداند.  نانو) 1 یژه(مباحث و يهاد یمهن يگاف انرژ یمهندس - شنبه
  10 د. حسن زاده آناتومی - 14/4/99

  15 د. حجت اصول سیستم هاي رادار - 
  15 د. ازهري مدارهاي مجتمع توان پایین - 
  15 د. شمقدري کنترل) 1یادگیري تقویتی (مباحث ویژه  - 
  15 د. حدادي حسگري فشرده - 


