
  

 1400 -1401نيمسال دوم   سی برق در دانشکده مهند کارشناسی برنامه امتحانی                          
 

ایام هفته و 

 تاریخ

 2ترم 

11- 9 

 4ترم 

15/13- 15 /11 

 6ترم 

30/16- 30/14 

 8ترم 

11- 9 

 دوشنبه

30/03/1401 
 1ریاضی 

 15/11ساعت 

 1ماشين های الکتریکی 

 دکتر عزیزیان

 و هيد عراقی و شهيد کالهدوزکالس ش

 زین االدین 

 الکترونيک صنعتی

 دکتر وارثی

 کالس شهيد عراقی و کالهدوز

 اقتصاد مهندسی

 دکتر شهروزی
 کالس شهيد عراقی و کالهدوز

 شنبهسه 

31/03/1401 

 1اندیشه اسالمی 

 15/11ساعت 

  

 الکترومغناطيس

 دکتر نوری

 کالس شهيد کالهدوز

 2الکترونيک 

 اقدم دکتر نجفی

 کالس شهيد کالهدوز

 دانش خانواده و جمعيت

11- 9 

  

 شنبهچهار

01/04/1401 

)دو گروه( 1الکترونيک    

 دکتر بهرامی

و زین  کالس شهيد عراقی و کالهدوز

 الدین

 2سيستمهای دیجيتال 

 دکتر جهانی
 کالس شهيد عراقی و کالهدوز

 توليد انرژی الکتریکی

 دکتر اسالمی
 کالس شهيد عراقی

 شنبهپنج

02/04/1401 
 2ریاضی 

 180130051  (15/11ساعت )

 

 

  

 شنبه

04/04/1401 
 1فيزیک 

 15/11ساعت 

 )دو گروه( 2مدارهای الکتریکی 

 دکتر محبوبی
 و زین الدین  کالس عراقی و کالهدوز

 

 مدار های پالس و دیجيتال

 دکتر پورمند
 کالس عراقی

 فيلتر و سنتز مدار

 دکتر بدری

 کالس شهيد عراقی

 2تحليل سيستمهای انرژی الکتریکی  

 دکتر کاظم زاده

 کالس کالهدوز

 یکشنبه

05/04/1401 

 اصول سيستمهای مخابرتی 

 دکترابراهيم نژاد
 کالس شهيد عراقی

 

 سيستمهای کنترل خطی

 دکتر خسروجردی

 کالس شهيد عراقی

 

 

 تاسيسات الکتریکی

 دکتر وارثی

 کالهدوز کالس شهيد 

 



  

ایام هفته و 

 یختار

 2ترم 

11- 9 

 4ترم 

15/13- 15 /11 

 6ترم 

30/16- 30/14 

 8ترم 

11- 9 

 دوشنبه

06 /04 /1401 
 2فيزیک 

 15/11ساعت 

180331071 

 سيگنالها و سيستم های

 مهندس عزمی
 کالس شهيد عراقی و کالهدوز و زین الدین

 

 3ماشين های الکتریکی 

 دکتر خوشخو

 کالس کالهدوز

 ریز موج و آنتن

 ادهدکتر حبيب ز

 کالس کالهدوز
 

 فيزیک الکترونيک

 دکتر نوری

 کالس عراقی

 سه شنبه

07 /04 /1401 
 محاسبات عددی

 15/11ساعت 

 ریاضی مهندسی

 دکتر هجری

 کالس  شهيد کالهدوز

 تحليل سيستمهای انرژی الکتریکی

 دکتر صادقی

 کالس کالهدوز

 2ماشين های الکتریکی 

 دکتر مددی

 کالس شهيد کالهدوز

به چهارشن

08 /04 /1401 
 زبان عمومی فنی مهندسی

 15/11ساعت 
11030552 

 زبان تخصصی

 نوریدکتر  1گروه 

 مددی دکتر  2گروه 
 و سالن عراقی  ، کالهدوز کالس شهيد 

 

 مخابرات دیجيتال

 دکتر آذغانی
 کالس شهيد عراقی

 شبکه های مخابراتی
 دکتر ابراهيمی
 کالس کالهدوز

 کنترل صنعتی

 دکتر زینالی

 الس شهيد عراقیک

 

 ابزار دقيق

 دکتر بدری

 کالس شهيد عراقی

 

 پنجشنبه

09 /04 /1401 
 تاریخ تحليلی صدر اسالم

11-9 

 انقالب اسالمی ایران 

 180432121 14 /30 ساعت

 
 

 شنبه

11 /04 /1401 
 

 معادالت دیفرانسيل
 15/11ساعت 

 1مدارهای الکتریکی 

 زادهدکتر کاظم 

 9 -11ساعت  
 هدوزکالس عراقی و کال 

 جبر خطی

 دکتر خسروجردی

 کالس شهيد عراقی و کالهدوز 
 

 

 ACIC/FPGAمدارهای   

 دکتر نجفی اقدم

زین الدین کالس شهيد  

 یکشنبه

12 /04 /1401 

 فارسی عمومی

 15/11ساعت 

18052041 

 )دو گروه( 1سيستم های دیجيتال 

 کالس عراقی، کالهدوز ورجی دکتر ف

 زین الدین کالس

 ال دیجيتالپردازش سيگن

 دکتر آذغانی

 کالس کالهدوز
 

 ماشين های الکتریکی مخصوص

 دکتر عزیزیان

 عراقیکالس 
 

     آموزش دانشکده مهندسی برق                                                                                                                           



  

دانشکده مهندسی برق یو دکتر دارش برنامه امتحانات کارشناسی                                    

 1400 -1401نيمسال دوم  در 

 30/14 -16 /30 15/11 -15/13 9 -11 و تاریخ روز

 دوشنبه

30 /03 /1401 

 مدارهای مجتمع فرکانی رادیویی

 دکتر نجفی اقدم

 کالس زین الدین

 الکترونيک نوری پيشرفته

 میدکتر بهرا

 کالس زین الدین

 

 
 

 بينایی کامپيوتر

 دکتر ابراهيم نژاد

 کالس زین الدین

 کنترل بهينه

 دکتر محبوبی

 کالس زین الدین

 سه شنبه

31 /03 /1401 

 انرژی های تجدید پذیر

 دکتر صادقی

 کالس زین الدین

 

 2الکترونيک قدرت 

 دکتر هجری

 کالس زین الدین

 

 شبکه های نوری

 دکتر غفارپور

 س زین الدینکال

 ناظر: دکتر محبوبی

 چهارشنبه

01 /04 /1401 

 

 

 

 مکاترونيک

 دکتر پورمند -دکتر بدری

 کالس زین الدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فيلتر های وفقی

 دکتر آذغانی

 کالس زین الدین



  

 30/14 -16/ 30 15/11 -15/13 9 -11 روز و تاریخ

 شنبه

4 /04 /1401 

 

 شبيه سازی افزاره های نيم رسانا

 ر پومنددکت

 کالس زین الدین

 مدارهای  مجتمع توان پایين

 دکتر فرجی

 کالس زین الدین

 یادگيری عميق

 دکتر ابراهيمی

 کالس زین الدین

 کنترل محرکه های الکتریکی

 دکتر عزیزیان

 کالس زین الدین

 کنترل مقاوم

 دکتر خسروجردی

 کالس زین الدین

ت جامد لفيزیک حا

 پيشرفته

 دکترنوری

 دینکالس زین ال

 یکشنبه

05 /04 /11401 
 حفاظت پيشرفته سيستم های قدرت

 دکتر خوشخو

   کالس زین الدین

 جبرانی الکترونيک صنعتی

 دکتر وارثی

 کالس  عراقی

 

 

 دوشنبه

06 /04 /1401 
 کنترل عصبی

  دکتر اکبری

  کالس زین الدین

 ميکروسياالت

 دکتر  بدری

 کالس زین الدین

 
 

 

 

 

 

 

 سيستم های توزیعی

جهانیدکتر   

 کالس زین الدین

 پردازش تصویر

 دکتر صداقی

 کالس زین الدین

 سه شنبه

07 /04 /1400 
 مدارهای مجتمع  خطی پيشرفته 

 دکتر فرجی

 کالس زین الدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روشهای عددی پيشرفته

 دکتر حبيب زاده

 کالس زین الدین

 



  

 30/14 -16/ 30 15/11 -15/13 9 -11 روز و تاریخ 

 چهار شنبه

08 /04 /1401 

 

 توزیع انرژی الکتریکی

 دکتر کاظم زاده

 کالس عراقی
 

 روشهای نوین مبدل های الکترونيک قدرت

 دکتر وارثی

 کالس زین الدین

 

 

 اتوماسيون صنعتی

 دکتر زینالی

 کالس زین الدین

 شنبه

11 /04 /1401 

 شبکه ها بی سيم

    دکتر غفارپور

 کالس زین الدین

 ACIC/FPGAمدارهای   

کتر نجفی اقدمد  

 کالس زین الدین

 
 

 factsمدلسازی و شبيه سازی ادوات 

 دکتر کاظم زاده

 کالس زین الدین

 

 تئوری تخمين

 دکتر  خسروجردی

 کالس زین الدین

 پردازش سيگنال دیجيتال پيشرفته

 دکتر صداقی

 کالس زین الدین

 یکشنبه

12 /04 /1401 

 زیست حسگر ها

 دکتر  نوری

 کالس عراقی

ظت شبکه های توزیع انرژی الکتریکیحفا  

 دکتر اسالمی

 کالس زین الدین

 پردازش سيگنال دیجيتال

 ) جبرانی(

 دکترآذغانی
 کالس شهيد کالهدوز

 
 3ماشين ها الکتریکی 

 جبرانی دکتر عزیزیان

 عراقی کالس 

 

 کنترل ميکروپروسسوری

 موتورهای القایی

 دکتر مددی

 کالس زین الدین

 آموزش دانشکده

 


