
  

  98 -99سی برق در نیمسال دوم سال تحصیلی دانشکده مهند کارشناسی برنامه امتحانی
 

ایام هفته و 

 تاریخ

 2ترم 

30/10 – 30/8 

 4ترم 

13- 11 

 6ترم 

16- 14 

 8ترم 

30/10- 30/8 

 شنبه

24/03/1399 

 2ریاضی عمومی 
4162012 

 11 -13ساعت 

 1ماشین های الکتریکی 

 دکتر عزیزیان

4113036   

 س کالهدوز و زین الدینکال

 2سیستمهای دیجیتال 

 مهندس محمودی

 نفر(  50)  4113071

 کالس کالهدوز 

 اقتصاد مهندسی

 دکتر رضایی

4113001  

  کالس کالهدوز 

 یکشنبه

25/3/1399 

 1مدارهای الکتریکی  

 دکتر کاظم زاده

4142026  

 انقالب  اسالمی ایران

 16 -18ساعت 

 

 یوتری پکام شبکه های

 کتر ابراهیمید

4113075  

 

 دوشنبه

26/3/1399 

 افتاده ها   1ریاضی 

13- 11 

 

 

  3ماشین های الکتریکی 

4113038 

 دکتر خوشخو

  

 

 سه شنبه

27/3/1399 

 الکترونیک 1  

 دکتر بهرامی

 4113032 

 اصول سیستمهای مخابراتی

 دکتر ابراهیم نژاد

4113016 

 

  

 

 ابزار دقیق

 دکتر بدری

4142650 

 

 

 

 

 

 

 
 

 طراحی سیستم های ریزپردازنده ای

4113076 

 مهندس محمودی



  

ایام هفته و 

 تاریخ

 2ترم 

30/10 – 30/8 

 4ترم 

13- 11 

 6ترم 

16- 14 

 8ترم 

30/10- 30/8 

 پنجشنبه

29/3/99 
 اخالق اسالمی 

 11 -13ساعت 

 تاریخ تحلیل صدر اسالم

 30/8 -30/10ساعت 
 

 پالس و دیجیتالهای مدار 

 پورمنددکتر  

4113052    

  

 تاسیسات الکتریکی

 دکتر وارثی

4113081  

 کالس کالهدوز

 اتوماسیون صنعتی

 دکتر زینالی

4113065 

 شنبه

31/3/1399 
 2فیزیک 

 11 -13ساعت 

2مدارهای الکتریکی    

 دکتر محبوبی

 4113027 

 دو گروه

 پردازش سیگنال دیجیتال

 دکتر صداقی

4113043  

 کالس کالهدوز

  

 خطی جبر

 دکتر خسروجردی

4113004 
 2تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 

 دکتر کاظم زاده

4113060    

 یکشنبه

1/4/1399 

 الکترومغناطیس  

 دکتر حبیب زاده

4142031 
 

 

 

 1تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 

 کاظم زاده  دکتر

4113017  
  

 

 

 FPGAمدارهای 

 دکتر نجفی اقدم

  کالس عراقی

 یستمهای کنترل غیر خطیس

 دکتر محبوبی

4113045  

 کالس کالهدوز 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ایام هفته و 

 تاریخ

 2ترم 

30/10 – 30/8 

 4ترم 

13- 11 

 6ترم 

16- 14 

 8ترم 

30/10- 30/8 

 دوشنبه

2/04/1399 

 افتاده ها  1فیزیک  

  

 الکترونیک صنعتی 

 وارثی  دکتر

4113063 

  

   

 مخابرات دیجیتال

 غانیآذدکتر 

4113080 

 سه شنبه

3/4/1399 

 سیگنالها و سیستم ها 

 دکتر خسروجردی

4113041  

 کاربردهای الکترونیک نوری 

 دکتر نوری

4113049 

 

 چهارشنبه

4/4/1399 

 معادال دیفرانسیل 

13 - 11 
 
 

  2الکترونیک  

 دکتر نجفی اقدم

4113034 

 (دکتر اکبری)  کنترل صنعتی

4113066 

 زکالس کالهدو
 تولید انرژی الکتریکی

 دکتر اسالمی

4113044    

 پنچشنبه

5/4/1399 

 1سیستم های دیجیتال  

  4113070    دکتر فرجی

 کالس عراقی  و کالهدوز

   

 

 میدان و امواج

    4113050   دکتر حبیب زاده

 شنبه

7/4/1399 
 زبان خارجه

13- 11 

 ریاضی مهندسی 
 دکتر صادقی

4142025 

 ترل خطیسیستمهای کن

 دکتر خسروجردی

4113042   

  

   

 یکشنبه

8/4/1399 

 زبان تخصصی 

 دکترنوری

4113022  

 کالس کالهدوز 

 2ماشین های الکتریکی 

 دکتر وارثی

4113038  

 مخابرات سلولی

 دکتر آذغانی

4113082 

 ماشین های الکتریکی مخصوص

 دکتر عزیزیان

4113039  

 آموزش دانشکده   



  

دانشکده مهندسی برق یو دکتر دارش برنامه امتحانات کارشناسی                                

 98 -99سال تحصیلی در نیمسال دوم                    
 

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

 شنبه

24/3/1399 

 کنترل بهینه

 دکتر محبوبی

4122003    

 کالس شهید عراقی

 الکترونیک نوری پیشرفته

 دکتر بهرامی

4192027  
 کالس شهید عراقی

 

 مدارهای فرکانس رادیوئی

 دکتر نجفی اقدم

4192032  

 کالس شهید عراقی

 جداسازی کور منابع

 دکتر آذغانی

   4162302  

 کالس شهید عراقی

 یک شنبه

25/3/1399 

 2الکترونیک قدرت 

 دکتر هجری

4172004     

 کالس شهید عراقی

 ای قدرتحفاظت پیشرفته سیستمه 

 دکتر خوشخو

4172018   

 کالس شهید عراقی

 

 

 

 

 

 

 شبکه های نوری 

 دکتر غفارپور

4112004     

 کالس شهید عراقی

 نوری مدوالسیون

 دکتر بهرامی

4192307 

 دو شنبه

26/3/1399 

  

 

 

 

 

 

 سه شنبه

27/3/1399 

 پردازش تصویر

 دکتر صداقی

4162620     

 کالس شهید عراقی

 کنترل مقاوم

 تر خسروجردی دک

 4122008  

 کالس شهید عراقی

 



  

 مدارهای مجتمع توان پایین

 دکتر فرجی

4192040     

 کالس شهید عراقی

 شبیه سازی افزاره های نیم رسانا

پورمنددکتر   

 4192033   

 کالس شهید عراقی 

 شنبه

31/3/1398 

 انرژی های تجدیر پذیر

 دکترصادقی

4172017    

 کالس شهید عراقی

 ت شبکه های توزیع انرژی الکتریکیحفاظ

 دکتر اسالمی

4172032  

 کالس شهید عراقی

 

 کنترل سیستمهای تاخیری

 دکتر محبوبی

4132014     

  کالس شهید عراقی

 Factمدلسازی و شبیه سازی ادوات 

4132022 

 دکتر کاظم زاده

 یکشنبه

01/4/1399 

 FPGAمدارهای 

 دکتر نجفی اقدم

4192034  

 راقیکالس شهید ع

 

 بلورهای فوتونی

 دکتر نوری

492028 

 

 شبکه های  بی سیم

 دکتر غفارپور

4112006  

 کالس شهید عراقی

 شنبهدو

2/4/1399 

 

  
 ارتباطات چند رسانه ای

 دکتر ابراهیمی

4162205   
  کالس شهید عراقی

 

 فیزیک حالت جامد

 دکتر نوری

4192052 

 سه شنبه

3/4/1399 

 کنترل تطبیقی

 زینالیدکتر 

4122005  

 کالس شهید عراقی

  



  

 توزیع انرژی الکتریکی

 دکتر کاظم زاده

  4172023  

 کالس شهید عراقی

 چهارشنبه

4/4/1399 

 مدارهای مجتمع خطی پیشرفته

4120013 

 دکتر فرجی

 کالس شهید عراقی

 

 پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته

 دکتر صداقی

4102012  

 کالس شهید عراقی

 

 

 محرکه های الکتریکی کنترل 

 دکتر عزیزیان

4172016      

 کالس شهید عراقی

 تئوری تخمین

 دکتر خسروجردی

4132052 

  

 شنبه 

7/4/1399 

 روش های عددی در الکترومغناطیس پیشرفته 

 دکتر حبیب زاده

4192037 

 

 

 

 
 الگوریتم های پیشرفته 

 دکتر محمد پور

4112103 

 کالس شهید عراقی

 شنبهیک

8/4/1399 

 مخابرات سلولی

 دکتر آذغانی

4162525 

 کنترل عصبی
 دکتر اکبری

4122017 

 روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت

 دکتر وارثی

4172015 

 کالس شهید عراقی
 میکروسیاالت

 بدری دکتر 

4132023     

 کالس شهید عراقی

 

 بینایی کامپیوتر

 دکتر ابراهیم نژاد

4162300    

 عراقی کالس شهید

 مباحث پیشرفته

 بینایی سه بعدی

 دکتر ابراهیم نژاد

4132017 

 

 

 


