
 

  96 - 97  سال تحصیلی اولدانشکده مهندسی برق در نیمسال  کارشناسی اتامتحان برنامه

  1ترم   روز

30/10 – 30/8  

 2ترم 

13 – 11  

  3ترم 

16  - 14  

  4ترم 

30/10 – 30/8  

  5ترم 

13 – 11  

  6ترم 

16 – 14  

  7ترم 

30/10 – 30/8  

  8ترم 

16- 14  

  شنبه

16/10/1396  

  برق 1ریاضی 

4162101  

  م پایهاساتید علو

   

  محاسبات عددي   

4162105 

   دو گروه 
  دکتر ایالتی

  دکتر افراشته

  2الکترونیک    

4113034  

  دکتر نجفی اقدم

  هر دو گروه

  الکترونیک صنعتی     

4142066  

  دکتر عزیزیان

  )11( ساعت 

  شنبهیک

17/10/1396 

ماشین هاي             

  2الکتریکی 

  مهندس امیري

4142037  

    

  شنبهدو

18/10/1396  

سیستمهاي کنترل            

  خطی

  دکتر خسروجردي

4113043  

  هر دو گروه

      

  سه شنبه

19/10/1396  

  برنامه نویسی کامپیوتر 

  هر دو گروه

   

  1مدار   

 4142026  

  دکتر زینالی    دکتر هجري

  دو گروه

   

  

     

  

  

  مبانی کنترل فازي

4142088  

  دکتر اکبري 

  

  شنبهچهار

20/10/1396  

                  

  پنجشنبه

21/10/1396  

  سی عموي برقفار

  4162721  

18 – 16  

   

   

   

  اخالق اسالمی

4162927  

13 – 11  

  دو گروه

   

  

سیستمهاي 

  1دیجیتال 

  دکتر فرجی

4113070  

مبانی اتوماسیون    

  صنعتی

  دکتر زینالی

4142044  

  

  

  

  شنبه

23/10/1396  

  1برق فیزیک 

4162110  

  اساتید علوم پایه

   

   

  

  احتمال مهندسی

  اساتید علوم پایه

 دو گروه

4142033  

   

  
         



  یکشنبه

24/10/1396  

 آشنایی با مهندسی برق 

4142016   

  دکترابراهیمی و 

 دکتر اکبري 

  دو گروه

   

  

  کنترل صنعتی         

4142063  

  دکتر اکبري

  

  

  دوشنبه

25/10/1396  

برنامه نویسی کامپیوتر 

  پزشکی

     

  

   

  

هاي   ماشین

  2لکتریکیا

4113037  
  دکتر مددي

  هر دو گروه

       

  سه شنبه

26/10/1396  

  ریاضی مهندسی      

4142025  

  دکتر صادقی

  دو گروه

تاریخ تحلیلی  

  صدراسالم

18- 16  

  انقالب اسالمی ایران   

4162911  

30/10- 30/8  

   

  

  نبهچهارش

27/10/1396   

  کشی مهندسی نقشه 

  فیضی سمهند 

4142013  

  

تحلیل سیستمهاي         

  1انرژي الکتریکی 

4113017  

   هر دو گروه 

   

       

  پنجشنبه

28/10/1396  

     

  
  الکترومغناطیس

4142031  

  حبیب زادهدکتر 

  

سیستمهاي  اصول  

  مخابراتی

  دکتر ابراهیم نژاد 

  4113016  

   
  

  کنترل  دیجیتال

4142070  

  دکتر محبوبی
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  96 -97دانشکده مهندسی برق در نیمسال اول سال تحصیلی  يو دکتر ارشد کارشناسی برنامه امتحانی 
  

 

  14 – 16  11 -13  30/8 -10/ 30   روز امتحان

  شنبه

16/10/1396  

  شناسائی سیستمها

  دکتر زینالی

4122010  

  کالس شهید عراقی

  ارزیابی شبکه هاي کامپیوتري

  دکتر غفارپور

4112002  

   کالس شهید عراقی

  )DSPپردازش سیگنال دیجیتال  ( 

  دکتر صداقی

4162681  

 کالس شهید عراقی

  3ماشین  

  دکتر عزیزیان

4172620  

  بهره برداري از سیستمهاي قدرت

  دکتر کاظم زاده

4172010  

  کالس شهید عراقی

  کنترل پیش بین

  دکتر محبوبی

4132038  

  کالس شهید عراقی 

  یکشنبه

17/10/1396  

  تئوري پیشرفته مخابرات

  دکتر ابراهیم نژاد

4162606  

  کالس شهید عراقی 

   

  طراحی مبدل هاي الکترونیک قدرت

  دکتر هجري

4122112  

  کالس شهید عراقی

  فوتونیک

  دکتر حبیب زاده

4192015  

  کالس شهیدعراقی

  )Cmocمدارهاي مجتمع خطی( 

  دکتر نجفی اقدم

4120003  

  کالس شهید عراقی 

  دوشنبه

18/10/1396  

  نیم رسانا افزاره هاي  

   دکتر بهرامی

4192022  

 کالس شهید عراقی

  محاسبات نرم

  دکتر ابراهیم نژاد

4162612  

   کالس شهید عراقی 

  



  سه شنبه

19/10/1396  

  شبکه هاي کامپیوتري پیشرفته

  دکتر غفارپور

4112010  

   کالس شهید عراقی

  سیستمهاي کنترل چند متغیره

  دکتر محبوبی

4122022  

  کالس شهید عراقی

  زشگرهاي نوريپردا

  دکتر حبیب زاده

4192035  

  کالس شهید عراقی

  چهارشنبه

20/10/1396  

  

  مدارهاي زیست الکترونیک

  دکتر فرجی

4192030  

  کالس شهید عراقی

   

  شبکه هاي عصبی

  دکتر ابراهیمی

4162631  

  کالس شهید عراقی

کنترل توان راکتیو   

 دکتر کاظم زاده

4172005 

 کالس شهید عراقی

  محدب بهینه سازي

  دکتر آذغانی

4162644  

   کالس شهید عراقی

 تئوري و فناور ساخت افزاره هاي نیم رسانا

4120004 

 دکتر بدري

 کالس شهید عراقی

  پنجشنبه

21/10/1396  

  تئوري جامع ماظینهاي الکتریکی 

4172002  

  دکتر عزیزیان

  کالس شهید عراقی

  

  شنبه 

23/10/1396  

  ر خطیکنترل غی                        

  دکتر خسروجردي                     

                                4122004                    

  کالس شهید عراقی                    

  بازشناسی آماري الگو

  دکتر صداقی

4162633  

  کالس شهید عراقی

  1الکترونیک قدرت

  دکتر مددي

4172001  

  کالس شهید عراقی

  عیسیستم هاي توزی

  دکتر ابراهیمی

4112011  

  کالس شهید عراقی

  A/D. A/dمبدل هاي 

  دکتر نجفی اقدم

4120007  

  کالس شهید عراقی

  یکشنبه

24/10/1396  

  الکترونیک نوري

  دکتر بهرامی

4192024  

  کالس شهید عراقی

 فرایندهاي اتفاقی

 دکتر آذغانی

4162613 

 کالس شهید عراقی

  دینامیک سیستمهاي قدرت

  دکتر خوشخو

4172044  

  کالس شهید عراقی



  دوشنبه

25/10/1396  

 سنسورهاي نوري

 دکتر نوري 

4192036 

  کالس شهید عراقی

  تشخیص و جبران عیب 

  دکتر خسروجردي

  کالس شهید عراقی

4122025  

   

  

 تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی

 دکتر کاظم زاده

4172501 

  سه شنبه

26/10/1396  

 ارتباطات چند رسانه اي

ابراهیمیدکتر   

4162205 

 کالس شهید عراقی

 کنترل هوشمند

 دکتر اکبري 

4122013 

 کالس شهید عراقی

  مخابرات دیجیتال

  مهندس دانایی

4162680  

  کالس شهید عراقی 

vlsi مدارهاي خیلی فشرده        

 دکتر فرجی

4120006 

  کالس شهید عراقی 

 نظریه هاي بهینه سازي

 دکتر علیزاده

4112014 

راقیکالس شهید ع  

  مقدمات فناوري میکروسیستمها

  دکتر بدري

4132025  

  کالس شهید عراقی

  چهارشنبه

27/10/96  

  کنترل مدرن( قدرت و کنترل)

  4122020و  4172003

  دکتر صادقی

  کالس شهید عراقی

  FPGA/ASICمدارهاي 

  مهندس مرادپور

4192034 

  فیبر نوري

  دکتر نوري

4162521  

 کالس شهید عراقی

  پنجشنبه

28/10/96  

    

  

  

  

 آموزش دانشکده مهندسی برق 


