
   

 1400 -1401اول سال تحصيلی   نيمسال           دانشکده مهندسی برق در کارشناسی اتامتحان برنامه                                                    
  

 1ترم  روز

30/10 – 30/8 

 3ترم 

13 – 11 

 5ترم 

16 - 14 

 7ترم 

30/10 – 30/8 

 دوشنبه

27/10/1400 
 1ریاضی 

13- 11 

 1ای الکتریکی مداره

 دکتر کاظم زاده 1گروه 

 دکتر هجری  2گروه 

 2الکترونيک 

 دکتر نجفی اقدم

 

 سيستمهای کنترل مدرن

 دکتر خسروجردی

 ميدانها و امواج 

 دکتر حبيب زاده

 هشنبسه 

28/10/1400 

 دروس معارف 

13- 11 

 دروس معارف

13- 11 

 دروس معارف

13- 11 

 دروس معارف

13- 11 

 چهارشنبه

29/10/1400 

 فارسی عمومی

13- 11 

  

  
 

 سيستم های کنترل خطی  

 خسروجردیدکتر 
 

 شنبه پنج

30/10/1400 

  1سيستم های دیجيتال    

 دکتر فرجی
  

 3الکترونيک 

 دکتر فرجی

 شنبه 

02/11/1400 

 نقشه کشی مهندسی

 مهندس شمسی 
 
  

  ریاضی مهندسی

 (30/8 -30/10گروه دکتر صادقی)

 ( 11  -13) میدکتراسالگروه 

 

 اصول سيستمهای مخابراتی

 دکتر ابراهيم نژاد

 سيستمهای کنترل دیجيتال 

 زینالیدکتر 

 شنبهیک

03/11/1400 
 1فيزیک  

13- 11 

 مدارهای مخابراتی   

 دکتر پورمند

 دوشنبه

04/11/1400 

 آشنایی با مهندسی برق

 دکتر بدری 

 دکتر زینالی 

  

 الکترومغناطيس

 دکتر بدری 1گروه 

 دکتر نوری 2گروه 

 

 تحليل سيستم های انرژی الکتریکی

 دکتر صادقی
 

 مبانی مکاترونيک

 دکتر اکبری
  

 شنبهسه 

05/11/1400 
  
 

  سيگنالها و سيستم ها  

 مهندس عزمی
 

  



 1ترم  روز

30/10 – 30/8 

 3ترم 

13 – 11 

 5ترم 

16 - 14 

 7ترم 

30/10 – 30/8 

 چهار شنبه

06/11/1400 

  
 

 دیمحاسبات عد

 دو گروه

 دکتر ایالتی   1گروه 

 خانم دکتر موسوی   2گروه 

 2ماشين های الکتریکی  

 دکتر مددی

 

 2سيستم های دیجيتال 

 دکتر جهانی
 

 )آفالین(مدارهای پالس و دیجيتال 

 (9 -11)  دکتر حبيب زاده

 شنبه پنج

07/11/1400 

    دروس معارف دروس معارف 

 شنبه

09/11/1400 

 ) آفالین( عتیکنترل صن 

 دکتر زینالی
 

 2مدارهای الکتریکی 

 دکتر محبوبی

 

ریز  سيستمهای  یطراح

 پردازنده ای 

  دکتر موسوی

 یکشنبه

10/11/1400  

 برنامه نویسی کامپيوتر

 دو گروه
 دکتر جهانی             

 

 احتمال مهندسی 

 دکتر حومئه ای

 1ماشين های الکتریکی 

 دکتر عزیزیان

 

 حفاظت و رله
 کتر اسالمید

 

                                                                              
 آموزش دانشکده مهندسی برق    

 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

 *** امتحان دروسی که به رنک سبز  مشخص شده است به صورت حضوری خواهد بود ***                                  
 

  1400 -1401  دانشکده مهندسی برق در نیمسال اول سال تحصیلی یو دکتر ارشد ی کارشناسبرنامه امتحانی 
 

 

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

 دوشنبه

27/10/1400 

 (جبرانی) سيستمهای کنترل مدرن

   دکتر خسروجردی

 شبکه هاي کامپيوتري  پيشرفته

  دکتر غفاپور
 کنترل مدرن قدرت 

  یزدانخواهدکتر صادقی 
 )جبرانی(DSPپردازش سيگنال ديجتال 

   دکتر صداقی

 افزاره هاي نيم رسانا

  دکتر نوري 

 سه شنبه 

28/10/1400 

 CMOSمدارهاي مجتمع خطی  

  دکتر نجفی اقدم 

  

 1الکترونيک قدرت 

  دکتر مددی

 کنترل پيش بين

  دکتر محبوبی

 چهارشنبه

29/10/1400 

  () جبرانی2ژي الکتريکی انر  تحليل سيستمهاي

 دکتر کاظم زاده
  

 تئوری پيشرفته مخابرات

  دکتر ابراهيم نژاد

 مقدمات فناوري ميکروسيستمها

  دکتر پورمند 

 پنجشنبه 

30/10/1400 

 نوری مدارهای مجتمع 

 دکتر حبيب زاده

 شناسايی سيستمها

  دکتر زينالی

 شبکه هاي هوشمند انرژي الکتريکی

 دکتر اسالم

 شنبه

02/11/1400 

 ارزيابی کارآيی شبکه هاي پيشرفته

  دکتر غفارپور

 تئوري جامع ماشين هاي الکتريکی

  دکتر عزيزيان 

 شبکه هاي عصبی

  دکتر ابراهيمی  

 ليزر                             

 دکتر نوري                        

 

 VLSIمدارهاي مجتمع فشرده 

  دکتر فرجی

 الکترونيک قدرت دیناميک سيستمهای

 دکتر خوشخو



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

 یکشنبه

03/11/1400 

 الکترونيک نوري

 دکتر بهرامی 

 سيستمهاي کنترل چند متغيره

  دکتر محبوبی

 بهينه سازي محدب 

    آذغانیدکتر 

 دوشنبه

04/11/1400 

 A.D/A.Dمدارهاي مبدل هاي داده 

   دکتر نجفی اقدم
 بات نرممحاس

   دکتر ابراهيم نژاد

تشخيص و جبران عيب   

 دکتر خسروجردي  

 )جبرانی( 3ماشين هاي الکتريکی 

  عزيزياندکتر 

 شنبهسه 

05/11/1400 

 طراحی مبدل های الکترونیک قدرت

     دکتر هجری

 محاسبات ابري

     دکتر جهانی

 کنترل توان راکتيو

    دکتر کاظم زاده

 چهارشنبه

06/11/1400 
 سيستم هاي مخابرات بی سيم

 دکتر ابراهيمی

  

 کنترل فازي 

 دکتر اکبري

 طراحی مبدل هاي الکترونيک قدرت

  دکتر هجري

 بازشناسی آماري الگو 

 دکتر صداقی
 ابزار دقیق پیشرفته 

 دکتر فرجی -دکتر بدری

 شنبه 

9/11/1400 

 مدارهاي زيست الکترونيک

 دکتر فرجی  
 فرآيندهاي تصادفی

   ذغانیدکتر آ

 الکترونيک صنعتی ) جبرانی(

  وارثیدکتر 

 طراحی وسايط نقليه برق و ترکيبی     

 دکتر وارثی  

 یک شنبه

10/11/1400 

 بهره برداري از سيستم هاي قدرت

 دکتر کاظم زاده

  

 نظريه بهينه سازي

 دکتر عليزاده   

 کنترل غير خطی

  دکتر خسروجردي

 سلولهای خوشيدی

 دکتر بهرامی

 نيم رسانا ياهتئوري و فناوري ساخت افزاره

 دکتر بدري

 بلورهای فوتونی

 دکتر نوری

 

 آموزش دانشکده مهندسی برق 


	برنامه امتحانات کارشناسی دانشکده مهندسی برق در          نيمسال اول سال تحصیلی  1401- 1400

