
  

دانشکده مهندسی برق يو دکتر دارش برنامه امتحانات کارشناسی  

  97 -98سال تحصیلی در نیمسال دوم 

  14 – 16  11 – 13  30/8 -30/10  و تاریخ روز

  شنبه

18/3/1398  

  کنترل بهینه

  دکتر محبوبی

4122003  

  2الکترونیک قدرت 

  دکتر هجري

4172004  

  

  بینایی کامپیوتر

  دکتر ابراهیم نژاد

4162300  

  مدارهاي مجتمع توان پایین

  دکتر فرجی

4192040  

  یک شنبه

19/3/1398  

  پردازش تصویر

  دکتر صداقی

4162620  

  پردازش گر هاي نوري

  دکتر حبیب زاده

4192035  

  

  یادگیري ماشین

  دکتر ابراهیم نژاد

  نفر 1  4132048

  وسیاالتمیکر

  دکتر پورمند

4132023  

  شبکه هاي نوري

  دکتر غفارپور

4112004  

  انرژي هاي تجدیر پذیر

  دکترصادقی

4172017  

  دو شنبه

20/3/1398  

  کنترل سیستمهاي تاخیري

  دکتر محبوبی

4132014 

   

  سه شنبه

21/3/1398  

 برنامه ریزي خطی و غیر خطی  

 دکتر زینالی

4122015  

  

  کتریکیکنترل محرکه هاي ال

  دکتر عزیزیان

4172016  



  
  مدارهاي فرکانس رادیوئی

  دکتر نجفی اقدم

4192032  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  14 – 16  11 – 13  30/8 -30/10  روز و تاریخ

  چهارشنبه

22/3/1398  

  حفاظت پیشرفته سیستمهاي قدرت

  دکتر خوشخو

4172018  

 شبیه سازي افزاره هاي نیم رسانا

 دکتر بدري

4192036 

ابرات بی سیمسیستمهاي مخ  

 دکتر ابراهیمی

4162619 

  شبکه هاي  بی سیم

  دکتر غفارپور

4112006  

  کنترل مقاوم

  دکتر خسروجردي

4122008 

  پنجشنبه

23/3/1398  

    

  شنبه

25/3/1398  

  FPGAمدارهاي 

 دکتر نجفی اقدم

4192034 

  جداسازي کور منابع

  دکتر آذغانی

4162302 

  

 ناتساویهاي ماتریسی

 دکتر اکبري

4122012 

  توزیع انرژي الکتریکی

  دکتر کاظم زاده

4172023 

  یک شنبه

26/3/1398  

 مدارهاي مجتمع خطی پیشرفته

 دکتر فرجی

4120013 

  کنترل میکروپروسسوري موتورهاي القایی

  دکتر مددي

4172028 

 

  سنسورهاي نوري

  دکتر نوري

4192036 

 الگوریتم هاي پیشرفته

 دکتر محمد پور

4112103 



  

  نبهدو ش

27/3/1398  

  

  
  کنترل زمان حقیقی

  دکتر اکبري

4122016  

  

  

  حفاظت شبکه هاي توزیع انرژي الکتریکی

  دکتر اسالمی

4172032  

  

  14 – 16  11 – 13  30/8 -30/10  روز و تاریخ

  سه شنبه

28/3/1398  

  الکترونیک نوري پیشرفته

  دکتر بهرامی

4192027  

  پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته

  داقیدکتر ص

4102012  

  

  

  

  
  کنترل تطبیقی

  دکتر زینالی

4122005  

  چهار شنبه

29/3/1398  

  روش هاي نوین کنترل مبدل هاي الکترونیک قدرت  

  دکتر وارثی

4172015  

  

  2دینامیک سیستمهاي قدرت 

  دکتر صادقی

4172014  

  

  پنجشنبه

30/3/1398  

     

 

 آموزش دانشکده


