دانشگاهصنعتيسهند-دانشكدهمهندسي برق 

مشخصاتاصليدروسمندرجدربرنامه
رديف 

شمارهدرس 



برنامههفتگيدانشجويانترمدومكارشناسيارشدمهندسيبرق-الكترونیک

نامدرس 

واحد 

روزهاي هفته

8:30 -10:30

10:30 -12:30

14–16

شنبه 

مدارهایمجتمعفركانس

*مدارهای

مدارهایمجتمعتوانپايین 

راديويي( )RFIC

 ACIC/FPGA



1

 4192032

مدارهایمجتمعفركانسراديويي( )RFIC

3

2

مدارهایACIC/FPGA

3

3
4
5

4192034

 4192040

مدارهایمجتمعتوانپايین 

3

 4120013

مدارهایمجتمعخطيپیشرفته 

3

 4192027

الكترونیکنوریپیشرفته 





كالسشهیدبابايي 

كالسشهیدكشوری



كالسشهیدكالهدوز 

*الكترونیکنوریپیشرفته 
دكتربهرامي 

3

كالسشهیدكالهدوز





میكروسیاالت 

3

شبیهسازیافزارههاینیمرسانا 

3





7
8

 4192033

 4192028



 4192037  9

 10




يكشنبه 





3



بلورهایفوتوني 





روشهایعددیدرالكترومغناطیس 

3



 4192007


سمینار 






2

شبیهسازیافزارههاینیم

میكروسیاالت 

رسانا 

دكتربدری

دكترپورمند 

كالسشهیدكشوری

كالسشهیدعراقي 

دوشنبه 







دكترنجفياقدم

16-18

دكترفرجي 



 4132023

6

دكترنجفياقدم





نیمسالدوم 98-99

*دارهایمجتمعتوانپايین 

مدارهایمجتمعفركانس

مدارهایACIC/FPGA

دكترفرجي 

راديويي( )RFIC

دکتر نجفی اقدم

كالسشهیدبابايي 

دكترنجفياقدم 

كالسشهیدبابايي



كالسشهیدبابايي



**مدارهایمجتمعخطيپیشرفته 

** شبیهسازیافزارههای 

میكروسیاالت 

دكترفرجي

نیمرسانا 

دكتربدری 

كالسشهیدبابايي



دكترپورمند 

كالسشهیدقندی

كالسشهیدكريمي

سهشنبه 

چهارشنبه 

الكترونیکنوریپیشرفته 

مدارهایمجتمعخطيپیشرفته 

دكترنوری 

دكتربهرامي 

دكترفرجي 

كالسشهیدكشوری 

كالسشهیدكريمي 

كالسشهیدبابايي 

بلورهایفوتوني 

روشهایعددیدر

دكترنوری 

الكترومغناطیس 

*روشهایعددیدر

كالسشهیدبابايي 

دكترحبیبزاده 

*بلورهایفوتوني 

كالسشهیدزينالدين 

جمعواحدها
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پنجشنبه 

*ايندروسيکهفتهدرمیانارائهميشود .دروستکستارهشروعازهفتهاولودروسدوستارهشروعازهفتهدوم 



الكترومغناطیس 
دكترحبیبزاده 
كالسشهیدكريمي




دانشگاهصنعتيسهند
دانشكدهمهندسيبرق 
مشخصاتاصليدروسمندرجدربرنامه
رديف 




برنامههفتگيدانشجويانترمدومكارشناسيارشدرشتهمهندسيبرق-كنترلنیمسالدوم 98-99
واحد 

شماره

نامدرس 

درس 



 4122003

كنترلبهینه 

3

 4122008

كنترلمقاوم 

3

 4122005

كنترلتطبیقي 

كنترلعصبي 

3
3

سمینار 

2






 4122017



 4192007



 



روزهاي هفته

شنبه 

يكشنبه 

8:30 -10:30

14–16

10:30 -12:30




16-18





كنترلبهینه 

كنترلمقاوم 

دكترمحبوبي 

دكترخسروجردی 

كالسشهیدبابايي

كالسشهیدبابايي






دوشنبه 

كنترلمقاوم 

كنترلتطبیقي

دكترخسروجردی 

دكترزينالي 

كالسشهیدزينالدين 

كالسشهیدستاری 







سهشنبه 

*كنترلعصبي 



**كنترلبهینه 

كنترلعصبي 

دكتراكبری 

دكترمحبوبي 

دكتراكبری 

كالسشهیدقندی 

كالسشهیدعراقي 

كالسشهیدكريمي

**كنترلتطبیقي 
دكترزينالي 
كالسشهیدقندی 

جمعواحده 
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چهارشنبه 









پنجشنبه 









*ايندروسيکهفتهدرمیانارائهميشود.دروستکستارهشروعازهفتهاولودروسدوستارهشروعازهفتهدوم 




دانشگاهصنعتيسهند -دانشكدهمهندسيبرق 


مشخصاتاصليدروسمندرجدربرنامه

برنامههفتگيدانشجويانترمدومكارشناسيارشدمهندسيبرق-مخابرات نیمسالدوم 98-99

رديف 

نامدرس 

شمارهدرس 

واحد  روزهاي هفته

10:30 -12:30

8:30 -10:30

14–16

16-18



1

 4162300

بیناييكامپیوتر(10نفر) 

3

2

4162620

پردازشتصوير(10نفر) 

 3

3

4162205

ارتباطاتچندرسانهای 

4

 4102012

3

پردازشسیگنالديجیتالپیشرفته 

5

 4162302

3

جداسازیكورمنابع(10نفر) 

6

 4192007

سمینار 





شنبه 





پردازشسیگنال

پردازشتصوير 
دكترصداقي 

ديجیتالپیشرفته 

كالسشهیدكريمي 

دكترصداقي 



كالسشهیدكريمي

3

ارتباطاتچندرسانهای 

*پردازشتصوير 

*بیناييكامپیوتر 

يكشنبه 

دكترابراهیمي 

دكترصداقي 

دكترابراهیمنژاد 

2

كالسشهیدكريمي 

كالسشهیدكريمي

كالسشهیدبابايي 

**پردازشسیگنالهایديجیتال 

*ارتباطاتچندرسانهای 
دكترابراهیمي 
كالسشهیدكريمي

دكترصداقي 



كالسشهیدكريمي 



دوشنبه 





بیناييكامپیوتر 





دكترابراهیمنژاد 





كالسشهیدكريمي






سهشنبه 

**جداسازیكورمنابع 







دكترآذغاني 



كالسشهیدبابايي

چهارشنبه 



پنجشنبه 



جداسازیكورمنابع 





دكترآذغاني 
كالسشهیدكشوری 


جمعواحدها 
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*ايندروسيکهفتهدرمیانارائهميشود.دروستکستارهشروعازهفتهاولودروسدوستارهشروعازهفتهدوم







دانشگاهصنعتيسهند-دانشكدهمهندسيبرق 

برنامههفتگيدانشجويانترمدومكارشناسيارشدمهندسيبرق-قدرتنیمسالدوم 98-99

مشخصاتاصليدروسمندرجدربرنامه
يف 

1

 4172004

الكترونیکقدرت 2

3

شنبه 

2

3

رد

شمارهدرس 

نامدرس 

واحد 

روزهاي هفته

8:30 -10:30

14–16

10:30 -12:30

16-18





 4172017

انرژیهایتجديدپذير 

 4172016

كنترلمحرکهایالكتريكي 


3

 4172018

حفاظتپیشرفتهسیستمهایقدرت 

 3

 4172023

توزيعانرژیالكتريكي 


3



3
4



5








7

 4172032

حفاظتشبكههایتوزيعانرژیالكتريكي 







8














دكتروارثي 

كالسشهیدستاری 
توزيعانرژیالكتريكي 
دكتركاظمزاده 
كالسشهیدقندی 







دوشنبه 

*حفاظتپیشرفتهسیستمهای

*توزيعانرژیالكتريكي 

قدرت 

2




هایالكترنیکقدرت 

دكترهجری 

كالسشهیدكشوری 

3

سمینار 



يكشنبه 

روشهاینوينكنترلمبدل

الكترونیکقدرت 2

3


روشهاینوينكنترلمبدلهایالكترنیکقدرت

 4192007








6







 4172015



دكترخوشخو 



كالسشهیدقندی 



سهشنبه 

دكتركاظمزاده 
كالسشهیدزينالدين



انرژیهایتجديدپذير 

**الكترونیکقدرت 2

دكترصادقي 

دكترهجری 

گروه 1

كالسشهیدعراقي

كالسشهیدكريمي 



چهارشنبه 

كالسشهیدعراقي 

دكتروارثي 
كالسشهیدكشوری 

الكتريكي 
دكتراسالمي 

گروه 1

كالسشهیدكشوری 

كالسشهیدزينالدين 

*حفاظتشبكههایتوزيعانرژی

حفاظتپیشرفته





الكتريكي 

سیستمهایقدرت 



دكترخوشخو 
كالسشهیدبابايي 
انرژیهایتجديدپذير 

گروه 2

گروه 2

دكترصادقي 
كالسشهیدكشوری 



دكترعزيزيان 

الكترنیکقدرت 

صادقي 

**انرژیهایتجديدپذير 

23

*كنترلمحرکهایالكتريكي 

*روشهاینوينكنترلمبدلهای

حفاظتشبكههایتوزيعانرژی

دكتراسالمي 



كالسشهیدستاری 

**انرژیهایتجديدپذيردكتر

كالسشهیدكشوری 

پنجشنبه 

كنترلمحرکهایالكتريكي 



دكترعزيزيان 



جمعواحدها 



دكترصادقي 
كالسشهیدكشوری 



*ايندروسيکهفتهدرمیانارائهميشود.دروستکستارهشروعازهفتهاولودروسدوستارهشروعازهفتهدوم








دانشگاهصنعتيسهند-دانشكدهمهندسيبرق 
مشخصاتاصليدروسمندرجدربرنامه
رديف 

شمارهدرس 

برنامههفتگيدانشجويانترمدومكارشناسيارشدمهندسيفناوری(شبكههایكامپیوتری)نیمسالدوم 98-99

نامدرس 

واحد 

روزهاي هفته

8:30 -10:30

10:30 -12:30

14–16

16-18



1

 4112004

شبكههاینوری 

3

2

 4112006

شبكههایبيسیم 

3

دكترغفارپور

3

4112103

الگوريتمهایپیشرفته 

3

**شبكههایبيسیم 

4

 4192007

سمینار 










شنبه 

*شبكههاینوری 

 2




دكترغفارپور

شبكههاینوری 

يكشنبه 

دكترغفارپور




 



شبكههایبيسیم 
دكترغفارپور




دوشنبه 





الگوريتمهایپیشرفته 

دكترمحمدپور 
كالسشهیدقندی




سهشنبه 



چهارشنبه 






الگوريتمهایپیشرفته 



دكترمحمدپور 
كالسشهیدقندی 







جمعواحدها 

11واحد  پنجشنبه 




*ايندروسيکهفتهدرمیانارائهميشود.دروستکستارهشروعازهفتهاولودروسدوستارهشروعازهفتهدوم 







