
 برقمهندسی تحصیالت تکمیلی دانشکده 4002نیمسال  اتبرنامه امتحان
 

ساع استاد عنوان درس  تاریخ
 ت

 کالس

  شنبهدو
23/3/01 

 

 201 9:30 د.کمجانی ریاضیات مهندسی پیشرفته-
 202 9:30 د.واحدي طراحی ماشینهاي الکتریکی-
 203 9:30 د.نظام الحسینی (دو گروه )تئوري پیشرفته مخابرات -
 204 9:30 د.عرفانیان مدلسازي و شبیه سازي سیستمهاي بیولوژیکی-
 206و205 9:30 د.موسوي واحد مجازي)آفالین +(طراحی سیستمهاي هوشمند-

 206 14 د.جاهدمطلق کنترل غیرخطی- 

 شنبه سه 
24/3/01 

 

 205 9:30 د.یاوندحسنی مدارهاي مجتمع یکپارچه ریزموج-
 206 9:30 سینید.شاه ح امنیت شبکه-

 203 14 د.عبدالعالی پراکندگی امواج الکترومغناطیسی
 204 14 د.کرمی ادوات و مدارهاي تصویربرداري-
+ (آفالین واحد حفاظت پیشرفته سیستمهاي قدرت-

 مجازي)
 206 14 د.شهرتاش

    

 شنبه چهار
25/3/01 

 

 201 14 د.خلج  2آنتن -
 202 14 عرب خابوريد. کنترل محرکه هاي الکتریکی-
 سالن امتحانات  14 د.سلیمانی مدلسازي و ارزیابی عملکرد شبکه-
 206و205 14 د.شالچیان ویولت و کاربردهاي آن در پردازش سیگنال و تصویر-

 204 14 د.عباداللهی تئوري تخمین و فیلترهاي بهینه
 204 14 د.صدر  ریزپردازنده پیشرفته (آفالین واحد مجازي)- 
     

 شنبه 
28/3/01 

 

 206 9:30 د.گنجه فر کنترل بهینه -
 205 9:30 د.کمجانی آنتنهاي مدارچاپی-
 201 14 د.کهایی  تئوري تخمین-
 206 14 د.شکوهی بینایی ماشین-
 202 14 د.جلیلیان  (آفالین واحد مجازي)توزیع انرژي -
 202 14 هنامد.ب اولتراسوند و کاربردهاي آن در مهندسی پزشکی-

 203 14 د.کرمی مدارهاي مجتمع توان پایین (واحد مجازي)-

 شنبهیک
29/3/01 

 

 201 9:30 د.محمدنژاد  نانو الکترونیک-
 202 9:30 د.محمدي تشخیص و تحمل خرابی-
 203 14 د.فالحتی  نظریه اطالعات -
 204 14 د.صنایعی  1سیستمهاي عصبی شناختی -
 203 14 د.شهرتاش  مجازي) واحد  (آفالینذرا بررسی حالتهاي گ-
    

 
 

 شنبه دو 
30/3/10 

 

 201 9:30 د.غفاري 1مباحث ویژه در مهندسی پزشکی -
 202 9:30 د.طیرانی متامتریالهاي الکترومغناطیسی-
 206 9:30 د.کالنتر انرژیهاي تجدید پذیر-
 206 14 د.بهشتی پردازش تصویر-
    
    

 شنبه سه 
31/3/01 

 

 201 9:30 د.پشتان شناسایی سیستمها-
 203 9:30 د.شاه حسینی امنیت شبکه (آفالین واحد مجازي)-
 202 14 د.فالحتی رمزنگاري-

 
 شنبه  چهار

 206 9:30 د.سبزپوشان آز فیزیولوژي -
 201 14 د.ابریشمی فر   1مباحث ویژه در الکترونیک -
 202 14 د.طیرانی ایکروویواندازه گیري م-



 

01/4/10 
 

 203 14 د.حسین مردي فیزیولوژي-
 206 14 د.حدادي )یادگیري عمیق( 2مباحث ویژه در مخابرات سیستم  -
 212 14 د.جدید  تجدید ساختار در سیستمهاي قدرت -
 204 14 د.شاه حسینی (آفالین واحد مجازي)معماري کامپیوتر پیشرفته-
 204 14 د.شایانفر فالین واحد مجازي)(آاصول کنترل مدرن -

 204 14 د.موسوي  (آفالین واحد مجازي) پردازشگرهاي سیگنالهاي دیجیتال - 
     

پنج شنبه 
02/4/01 

 206 14 د.شمقدري کنترل پیش بین 
  

  

شنبه 
4/4/01 

 201 9:30 د.رضوي زاده مخابرات سیار پیشرفته-
 202 9:30 . عریضید 1تئوري الکترومغناطیس پیشرفته -
 206و205 9:30 د.صدر آزمون غیرمخرب +( واحد مجازي)-
 203 9:30 د.سبزپوشان آشوب و کاربردهاي آن در مهندسی پزشکی-
 212 9:30 د.ابریشمی فر منابع تغذیه سوئیچینگ-
 203 14 د.حکمتی فناوري عایقها و فشارقوي(آفالین واحد مجازي)-
    

     

 یکشنبه
5/4/01 

 205 9:30  میرزاکوچکید. مدارهاي مجتمع خیلی فشرده + (آفالین واحد مجازي)-
 206 9:30 دلیريد.  علوم اعصاب محاسباتی-
 201 14 ازهريد. مدارهاي مجتمع توان پایین-
 202 14 فرخید. شبکه هاي عصبی-
 203 14 فرهمندد. (یادگیري تقویتی)1مباحث ویژه در مخابرات سیستم -
 206 14 د.نورامین فناوري تراهرتز-
 206 14 د.جلیلیان (آفالین واحد مجازي)کیفیت توان-


